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WSTĘP
Kolejny monograficzny numer „Scriptores” poświęcony jest wydarzeniom
marcowym w 1968 roku. W tym roku mija od nich dokładnie 50 lat. Jest to jedna z najważniejszych dat – obok pogromu w Kielcach w roku 1946 – w historii powojennych relacji polsko-żydowskich. Bezpośrednią przyczyną wydarzeń
marcowych były protesty studentów w odpowiedzi na decyzję władzy o zdjęciu
Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. O tym wszystkim staramy się opowiedzieć – oczywiście koncentrując się na tym, co działo się w samym Lublinie. To wtedy do wyjazdu z Polski zostało zmuszonych tysiące mieszkających
tu Żydów. Polska, która była dla nich ojczyzną, wyrzekła się ich. A wszystko
to działo się na ziemi, na której nie tak dawno – bo w czasie drugiej wojny światowej – doszło do Zagłady Żydów. Przez lata, jakie minęły od jej zakończenia ci,
co ocaleli i pozostali w Polsce powoli odbudowywali tutaj swoje życie. Polska była ich ojczyzną. Aż do 1968 roku, kiedy dowiedzieli się, że tak nie jest.
Wydarzenia te z całą mocą pokazały, że mimo Zagłady demon antysemityzmu wciąż żyje w polskim społeczeństwie. Tysiące Polaków świetnie odnalazło się w atmosferze nagonki na Żydów. Jest się czego wstydzić i za co przepraszać. To te wydarzenia na wiele lat wykopały głęboki rów między Polską i polskimi Żydami. Za wydarzeniami 1968 roku kryją się dramaty i krzywda tysięcy
osób. To, co możemy zrobić dla nich, ale też dla siebie, to pamiętać o tym, co się
wtedy wydarzyło.
W doborze materiału do tego numeru „Scriptores” zdecydowaliśmy się na pokazanie szerszego tła historycznego tamtych wydarzeń. Staraliśmy się, aby
„Scriptores” zawierał także bogaty materiał ikonograficzny. Oprócz afisza Romana Cieślewicza z legendarnych już Dziadów Dejmka, który postanowiliśmy
umieścić na okładce tomu, drukujemy w nim fotografie pochodzące ze zbiorów
lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dokumenty przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie, wycinki z ówczesnej prasy, ale także
szereg zdjęć długoletniego fotografa „Kuriera Lubelskiego” Jana Trembeckiego,
które ukazują Lublin z przełomu lat 60. i 70. XX wieku.

Tomasz Pietrasiewicz

OD REDAKCJI
Rok 1968 to czas istotnych przemian społecznych w całej Europie, jednak w Polsce
miały one swój bardzo specyficzny przebieg i kontekst polityczny. Także dziś odbierane są niejednoznacznie. Różnie przedstawiały się wówczas doświadczenia polskie
i żydowskie, czy raczej – jak to często wówczas bywało – Polaków narodowości żydowskiej lub o żydowskich korzeniach. Wydarzenia marcowe stanowią niewątpliwie
podłoże formowania się opozycji antykomunistycznej, ale dla Żydów wiążą się przede
wszystkim z brutalną kampanią antysemicką, która naznaczyła życiorysy zwykłych
ludzi. Po pięćdziesięciu latach łatwo zgubić się w gąszczu faktów i przekłamań rozgrywających się między wojną sześciodniową toczoną na Bliskim Wschodzie, zdjęciem
z afisza Dziadów Kazimierza Dejmka, protestami studenckimi na Uniwersytecie Warszawskim, rozgrywkami wewnątrzpartyjnymi w PZPR i przymusową emigracją tysięcy Polaków pozbawionych obywatelstwa PRL. Wydarzenia te zdają się być od siebie
odległe, a jednak wszystkie one były częścią ogólnopolskiego zjawiska, które w pewnym zakresie zamanifestowało się również w Lublinie.
Sytuacja w Warszawie wyglądała inaczej niż w innych dużych ośrodkach, czy z perspektywymiastprowincjonalnych.ChoćmijawłaśniepięćdziesiątarocznicaMarca,stan
badań nad wydarzeniami w mniejszych miejscowościach wciąż nie jest wystarczający.
Specyfika lubelskiego Marca ‘68 wyrażała się przede wszystkim w skali. Wszystko
w Lublinie było reakcją na wydarzenia warszawskie – wiec pod Chatką Żaka z 11 marca
solidaryzujący się ze studentami w Warszawie, lokalna czystka partyjna i kampania antysemicka wypełniające linię centrali. W wyniku przymusowej emigracji miasto straciło wielu wybitnych specjalistów, osób często niezaangażowanych politycznie. Z drugiej
strony, dzięki otwartości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w Lublinie pojawiła się
silna grupa młodych intelektualistów relegowanych z innych uczelni oraz zaktywizowało
się środowisko miejscowe, dzięki czemu miasto wyrosło na istotny ośrodek opozycyjny.
Niniejsza publikacja podzielona jest na szereg działów. Na pierwszy składają się artykuły historyków zajmujących się tematyką marcową. W doborze tekstów staraliśmy się
wyjść od perspektywy jak najszerszej – światowej i ogólnopolskiej – by stopniowo przejść
na poziom lokalny. W skład kolejnego działu wchodzą wspomnienia i relacje uczestników tamtych wydarzeń. Postanowiliśmy nie dzielić ich na „polskie i żydowskie”, ale spróbować ukazać Marzec z całym jego skomplikowaniem jako „układ naczyń połączonych”.
W publikacji zamieszczamy także dokumenty z tego okresu, materiały operacyjne pokazujące mechanikę działania władz komunistycznych oraz prywatne listy studentów biorących udział w protestach. W ostatnim dziale znalazł się tekst literacki – opowiadanie
Marcowy śnieg Stanisława Rogali, jednego z uczestników lubelskiego Marca.
Redakcja pragnie złożyć podziękowania wielu osobom, bez pomocy których niniejsza publikacja nie mogłaby się ukazać. Za wkład i zaangażowanie dziękujemy Autorom
artykułów, Świadkom Historii oraz Leszkowi Mądzikowi, Tadeuszowi Mysłowskiemu,
Piotrowi Rudzińskiemu, Maciejowi Sobierajowi, Wioletcie Wejman, dyrekcji i pracownikom Muzeum Plakatu w Wilanowie, Ośrodka „KARTA”, Archiwum Państwowego
w Lublinie, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i w Lublinie. W sposób szczególny dziękujemy paniom Chantal Petit-Cieślewicz oraz Małgorzacie Chomie-Jusińskiej.
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Jerzy Eisler
Pod pojęciem tym1 kryje się kil- mi, odwołując się do lewicowej frazeka różnych, niekoniecznie ze sobą po- ologii. W pierwszej kolejności walczyli
wiązanych, a niekiedy wręcz wyklu- o demokratyzację i liberalizację systeczających się i przeciwstawnych nur- mu, a także o prawo do życia w prawtów. Co więcej, w zależności od tego, dzie. Stąd może wzięło się jedno z najkto i w jakim celu spoglądał później
bardziej popularnych wówczas haseł:
na Marzec, wydobywał z niego prze- „Prasa kłamie!”.
de wszystkim te wątki, które w najwiękTrzeba także pamiętać, iż wystąpieszym stopniu dotyczyły jego samego
nia marcowe przyczyniły się do ufori środowiska, w którym wtedy się obracał. mowania czegoś, co można nazwać
I tak np. osoby, które po Marcu wyemi- pokoleniem 1968 r. Wielu ludzi z tego
growały z Polski, najczęściej wspominają pokolenia w latach siedemdziesiątych
haniebną kampanię antysemicką, przez
działało w opozycji demokratycznej,
czynniki oficjalne nieudolnie skrywaną po Sierpniu 1980 r. znalazło się wśród
pod hasłem walki z syjonizmem.
działaczy i doradców NSZZ „SolidarCiekawe jest przy tym to, że niemała
ność”, a po zmianie ustroju w Polsce
część z tych emigrantów jak gdyby ule- pełniło różne odpowiedzialne funkgła marcowej propagandzie, podważają- cje publiczne, będąc posłami, senatocej ich prawo do polskości. Wielu z tych, rami, ministrami itd. Osoby te często
którzy przed 1968 r. uważali się za Pola- uznają Marzec za własne najważniejków i deklarowali przywiązanie do pol- sze doświadczenie życiowe, a prawdę –
skości, później nierzadko wolało mówić
za najważniejszą wartość.
o sobie „jestem z Polski” niż „jestem PoZ kolei dla wielu ludzi ze świata kullakiem”. Niektórzy emigranci, pocho- tury, nauki i sztuki Marzec nawet po ladzący z rodzin od dawna już zasymilo- tach jawił się głównie jako pogrom anwanych, właśnie w 1968 r. – w obliczu
tyinteligencki, kiedy w środkach makampanii antysemickiej – zaczynali na- sowego przekazu z niezwykłą brutalwiązywać i wracać do swoich żydow- nością atakowano wymienianych z naskich korzeni. Inni z wolna przestawa- zwiska pisarzy i naukowców, nierzadko
li się czuć Polakami, ale przez to nieko- o ogromnych dokonaniach i zasługach.
niecznie rosło ich poczucie żydowskości
Gdy dziś przegląda się marcową prasę,
Dla ludzi, którzy w 1968 r. studio- zdumiewa fakt, ile miejsca poświęcowali, zwykle najważniejszy jest właśnie
no wówczas niepokornym intelektuastudencki nurt Marca. W pamięć tych
listom, przy czym cechą wspólną tych
osób przeważnie najmocniej wryły się wszystkich publikacji było to, że ich auwiece, strajki i manifestacje studenckie. torzy w ślad za partyjnymi działaczami
Wielu postrzega Marzec jako wydarze- odmawiali atakowanym nie tylko wanie, które wywarło bardzo duży wpływ lorów ideowo-moralnych, lecz także
na ich dalsze życie. Dodać wypada, że
kwalifikacji zawodowych. Jednocześten nurt „wydarzeń marcowych” jest nie wypływali wówczas ludzie, którzy
chyba dzisiaj najlepiej znany. Wie- bardzo często szybkie awanse zawdzięmy, że studenci w Polsce w 1968 r. wy- czali nie zdolnościom i pracowitości,
stępowali pod hasłami wolnościowy- lecz dyspozycyjności politycznej.
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Niniejszy tekst
jest przedrukiem
fragmentów książki
Jerzego Eislera
„Polskie miesiące”
czyli kryzys(y) w PRL,
(Seria „Monografie”,
tom 47), Warszawa
2008, wyd. IPN.

Po lewej:
Strajk studentów Uniwersytetu
Warszawskiego, manifestanci
na dziedzińcu i przed bramą
główną UW. Fotografia wykonana
z okna budynku Akademii Sztuk
Pięknych, 8 marca 1968.
Fot. Krzysztof Burnatowicz,
zbiory Ośrodka KARTA
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Powyższym nurtom Marca towa- że za sprawą coraz bardziej popularnej
rzyszyły walka kierownictwa partyj- telewizji kraje zachodnie. Młodzi ludzie
nego z opowiadającymi się konse- – na miarę peerelowskich możliwości –
kwentnie za liberalizacją i demokraty- starali się wyglądać jak ich rówieśnicy
zacją systemu „rewizjonistami” wśród
na Zachodzie: chłopcy nosili długie włointelektualistów, działania likwidujące
sy, a dziewczyny krótkie sukienki i spódliczne zdobycze Października na polu
nice. Słuchali anglojęzycznych piosenkakultury, nauki i sztuki oraz niejawne
rzy i zespołów rockowych, głównie zreszi niejasne rozgrywki frakcyjne w kie- tą za pośrednictwem niezwykle wtedy
rownictwie PZPR. Polska była wów- popularnego Radia Luxemburg oraz roczas areną zakulisowej walki politycz- dzimej Rozgłośni Harcerskiej.
nej prowadzonej przez „partyzantów”,
Pewną naiwność i swoisty brak poktórym patronował minister spraw
litycznej wyobraźni części młodziewewnętrznych gen. Mieczysław Mo- ży w sposób instrumentalny i cyniczczar, z grupą Władysława Gomułki
ny postanowili wykorzystać do realizaoraz ze „ślązakami” Edwarda Gierka. cji własnych celów skupieni wokół gen.
Ten wątek – mimo upływu lat i udo- Moczara „partyzanci”. Ich nazwa wzięstępnienia historykom wielu już doku- ła się stąd, iż wielu z nich – podobnie jak
mentów – pozostaje najsłabiej zbadany i ich lider – w czasie II wojny światowej
i opisany. Nadal w tej kwestii sporo jest walczyło w Polsce w szeregach komuniprzypuszczeń, kombinacji myślowych
stycznej partyzantki. Wiele wskazuje na
i trudno sprawdzalnych hipotez.
to, że w 1968 r. zręcznie rozegrali sprawę
Pragenezy „wydarzeń marcowych” inscenizacji Dziadów Adama Mickiewimożna się doszukiwać w wydarze- cza w warszawskim Teatrze Narodowym
niach z przełomu lat pięćdziesiątych w reżyserii Kazimierza Dejmka. Władze
i sześćdziesiątych, kiedy to ekipa Go- zarzucały, że w trakcie kolejnych przedmułki zaczęła w sposób coraz bardziej
stawień dochodziło na widowni do wznowidoczny odchodzić od bardziej libe- szenia haseł antyrosyjskich, a nawet anralnej polityki z okresu Października. tyradzieckich, co zakrawało na kompletStopniowo mnożyły się i nasilały kon- ny absurd – zważywszy na fakt, że dzieło
flikty między intelektualistami a admi- Mickiewicza powstało ponad 80 lat przed
nistratorami życia umysłowego. Znów
utworzeniem Związku Radzieckiego.
– choć oczywiście na szczęście w skali
30 stycznia odbyło się ostatnie przednieporównywalnej do okresu stalinow- stawienie Dziadów, po którym późnym
skiego – władze sięgnęły po środki po- wieczorem grupa studentów Uniwerlicyjno-administracyjne i zaczęły ak- sytetu Warszawskiego oraz Państwotywniej zwalczać niepokornych z krę- wej Wyższej Szkoły Teatralnej – chcąc
gów inteligencji twórczej.
zaprotestować przeciwko decyzji władz
Jednocześnie w połowie lat sześćdzie- – zorganizowała uliczną manifestację.
siątych w dorosłe życie zaczęło wkra- Po spektaklu przed Teatrem Narodoczać pokolenie powojennego wyżu de- wym uformował się pochód szacowany
mograficznego, to znaczy ludzie wy- na dwieście do trzystu osób. Rozwinięchowani i wykształceni już w Polsce
to dwa transparenty z hasłami: „ChceLudowej. Punktem odniesienia dla ich
my prawdy Mickiewicza” oraz „Żądamy
aspiracji i oczekiwań nie mogła już być
dalszych przedstawień”. Część demonII Rzeczpospolita, której z oczywistych
strantów skandowała: „Chcemy wolnopowodów nie znali z autopsji, ale pozna- ści bez cenzury”, „Żądamy zniesienia
wane głównie z filmów i książek, a tak- cenzury” oraz „Mickiewicz – Dejmek”.
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Pochód skierował się w stronę pomnika Mickiewicza, gdzie złożono białe i czerwone kwiaty oraz jeden z przyniesionych transparentów. Praktycznie już po zakończeniu demonstracji
do akcji wkroczyła milicja i przy użyciu pałek rozproszyła zgromadzenie.
Z pochodu zaczęto wyłapywać głównie młodych ludzi. W sumie zatrzymano wówczas 35 osób. Dziewięciu
uczestników manifestacji, uznanych
za najbardziej agresywnych i oskarżonych o zakłócanie porządku publicznego, w następnych dniach stanęło
przed Kolegium Karno-Administracyjnym, które ukarało ich wysokimi
karami grzywny2.
Po kilku tygodniach z naruszeniem obowiązujących wówczas przepisów usunięto z Uniwersytetu Warszawskiego dwóch studentów: Adama
Michnika i Henryka Szlajfera. Wśród
różnych – mniej lub bardziej sensownych – zarzutów, jakie im stawiano, był
i ten, że nazajutrz po ostatnim spektaklu Dziadów o przebiegu ulicznej manifestacji i brutalnej interwencji milicji poinformowali zagranicznego korespondenta. Wiadomość ta w ciągu kilku dni wróciła do kraju za sprawą audycji Radia Wolna Europa.
Koledzy relegowanych z UW studentów w imię solidarności wystąpili w ich obronie, organizując 8 marca
na dziedzińcu uczelni wiec, podczas
którego potępili też decyzję o zdjęciu
ze sceny Teatru Narodowego Dziadów
oraz udzielili poparcia krytykującej
to posunięcie i w ogóle politykę kulturalną władz PRL rezolucji uchwalonej 29 lutego w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Gdy wiec w zasadzie już się kończył, zebrani zostali brutalnie zaatakowani pałkami przez przybyły tam tzw.
aktyw robotniczy oraz zwarte oddziały Milicji Obywatelskiej.
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Konflikt, który zapewne można było jeszcze zażegnać środkami politycznymi, nabrał dramatycznego, choć
na szczęście nie krwawego wymiaru.
Wiec ten zapoczątkował bowiem falę
trwających przez trzy tygodnie solidarnościowych wystąpień studenckich
w szkołach wyższych niemal w całej Polsce3. Do protestów, a zwłaszcza ulicznych demonstracji, przyłączała się także młodzież szkolna (przede wszystkim licealiści), a także wielu młodych
robotników. Do starć ulicznych między młodzieżą a „siłami porządkowymi” dochodziło wtedy w następujących ośrodkach akademickich: Warszawie, Gdańsku4, Gliwicach, Katowicach, Krakowie5, Lublinie, Łodzi, Poznaniu6, Szczecinie i Wrocławiu7. W wielu innych miastach, m.in. w Białymstoku8, Bydgoszczy, Olsztynie, Opolu
i Toruniu, na uczelniach też odbywały się wiece, na których uchwalano rezolucje, lecz nie dochodziło tam do zamieszek ulicznych.
Demonstracje i starcia z „siłami porządkowymi” miały natomiast miejsce w czterech miastach, w których
nie było jeszcze wówczas szkół wyższych: Bielsku-Białej, Legnicy, Radomiu i w Tarnowie. Manifestacje i gwałtowne walki uliczne były wyjątkową
formą wspierania na prowincji ruchu
studenckiego. Natomiast rozprowadzanie ulotek, umieszczanie w publicznych miejscach wrogich z punktu
widzenia władzy napisów objęło kilkaset miejscowości w całej Polsce.
W tym samym czasie przez kraj
przetoczyła się fala organizowanych
przez władze – zwykle w godzinach
pracy – wieców potępiających „wichrzycieli” i „bankrutów politycznych”,
którzy rzekomo mieli się kryć za plecami „zdezorientowanej i otumanionej”
młodzieży studenckiej. Równocześnie
na masówkach tych pojawiały się hasła
antysemickie.
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W następnych dniach działacze
PZPR w sposób mniej lub bardziej wyraźny wyrażali też poparcie dla Gomułki. Towarzyszyła temu czystka polityczna, która objęła aparat partyjny,
urzędy centralne i terenowe, administrację państwową, wojsko, środki masowego przekazu, oświatę, służbę zdrowia, środowiska naukowe i kulturalne
– w praktyce niemal wszystkie sfery
działalności publicznej. Z partii i pracy
usuwano głównie, choć oczywiście nie
wyłącznie, osoby pochodzenia żydowskiego, na które zrzucano odpowiedzialność za wszelkie błędy i niepowodzenia, a przede wszystkim obarczano niemal wyłączną winą za zbrodnie
i nieprawości okresu stalinowskiego
w Polsce. W takiej atmosferze w ciągu
kilku lat po Marcu z Polski wyemigrowało ponad 15 tys. osób.
Choć w wyniku „wydarzeń marcowych” pozycja Gomułki przejściowo uległa osłabieniu, to jednak utrzymał się u władzy. Niewątpliwie pomogły mu wydarzenia na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza – paradoksalnie – Praska Wiosna. Gomułka od początku z rezerwą i niechęcią odnosił
się do tego reformatorskiego eksperymentu, którego celem była demokratyzacja oraz liberalizacja systemu
i stworzenie „socjalizmu z ludzką twarzą”. Uważał, iż ta „rewizjonistyczna
zaraza” zagraża Polsce, i obawiał się,
że Zachód, wykorzystując niestabilną
sytuację polityczną w Czechosłowacji,
mógłby próbować „wyłuskać ją z socjalistycznej wspólnoty”.
Pamiętać przy tym należy, że Republika Federalna Niemiec nie uznała jeszcze wówczas oficjalnie granicy
na Odrze i Nysie Łużyckiej i Gomułka
po prostu bał się, że Niemcy mogliby
próbować wykorzystać sytuację w Czechosłowacji do podjęcia próby (nawet
zbrojnej) oderwania od Polski Ziem
Zachodnich i Północnych. Obok przy-
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wódcy Niemieckiej Republiki Demokratycznej Waltera Ulbrichta był więc
tym komunistycznym przywódcą, który najaktywniej i najusilniej przekonywał sekretarza generalnego KC KPZR
Leonida Breżniewa o potrzebie postawienia tamy „kontrrewolucji” w CSRS.
5 lipca na posiedzeniu Biura Politycznego I sekretarz KC PZPR nie krył
rozczarowania postawą Moskwy. „Radzieccy robią to wszystko w rękawiczkach. Gdyby to zależało od nas, to już
bym ich dawno złamał. […] Proces prowadzi do odpadnięcia Czechosłowacji z naszego obozu. Widzę trudności
z wejściem wojsk obecnie. Radzieccy
mają prawo, ponieważ wyzwolili Czechosłowację, zginęły tysiące ich żołnierzy, udzielali pomocy gospodarczej.
[…] Możemy radzieckim powiedzieć,
że wprowadzimy nasze wojska, bo tu
idzie o nasze bezpieczeństwo. Do diabła z suwerennością. Jeśli zaś nie chcą,
to niech ustępują dalej”9.
Ostatecznie 20 sierpnia późnym
wieczorem rozpoczęła się zbrojna interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Wojska inwazyjne pierwszego rzutu liczyły do
250 tys. żołnierzy i około 4200 czołgów, a wraz z drugim rzutem w sumie
około 450 tys. żołnierzy i blisko 6500
czołgów. W operacji „Dunaj” uczestniczyła m.in. 2. Armia Wojska Polskiego dowodzona przez gen. Floriana Siwickiego. Kontyngent polski
wynosił 24 341 oficerów i żołnierzy,
647 czołgów, 566 transporterów, 191
dział i moździerzy, 84 działa przeciwpancerne, 96 dział przeciwlotniczych,
4798 samochodów i 36 śmigłowców10.
Po II wojnie światowej wojska polskie
poza granicami kraju nigdy i nigdzie
nie były zaangażowane w takiej skali. Podobnych środków użyto tylko do
tłumienia robotniczego buntu na Wybrzeżu w grudniu 1970 r., a jeszcze
większych w stanie wojennym. [...]
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SPOŁECZNY PROTEST
CZY POLITYCZNA PROWOKACJA?
KTO PROTESTOWAŁ, CZYLI BUNT
MŁODYCH
Sprzeczność w tytule niniejszego rozdziału jest tylko pozorna. Przecież
w poszczególnych wypadkach mogliśmy mieć niekiedy do czynienia zarazem i z buntem społecznym, i z polityczną prowokacją. Na dwie kwestie należy tutaj wszakże od razu zwrócić uwagę. Po pierwsze, chociaż spiskowe wizje dziejów mają swoich zaprzysięgłych
zwolenników, to jednak wśród zawodowych historyków na ogół nie cieszą się
one uznaniem. Po drugie, z natury rzeczy wszelkie prowokacje mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy w danym państwie i społeczeństwie istnieje sprzyjający im klimat polityczny, społeczny,
ekonomiczny, mentalny itp.
Jeżeli natomiast w kraju panuje dobra sytuacja gospodarcza, społeczeństwo jest zasobne i generalnie w swej
masie zadowolone z rządzących, państwem nie targają poważniejsze konflikty polityczne, a mimo to znajdą się
osoby niezadowolone, mają one możliwość dania temu wyrazu w pokojowy sposób (np. w mediach), to naprawdę trudno sobie wyobrazić prowokatorów, którzy potrafiliby doprowadzić
do wielkich protestów społecznych.
W PRL natomiast wszystkie te warunki praktycznie nigdy nie były spełnione.
Była już mowa o tym, że gdy dochodziło tu do strajków i buntów społecznych, o ich przygotowanie i organizowanie władze partyjno-państwowe
za każdym razem oskarżały jakieś obce
siły: „zagraniczne ośrodki dywersyjne”,
„zachodnioniemieckich rewizjonistów”,
„amerykańskich imperialistów”, „syjonistów” czy innych wrogów Polski Ludowej. Zwykle też demonstracje uliczne i starcia z milicją, a nawet z wojskiem
uznawały za wystąpienia o charakterze
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kontrrewolucyjnym. Natomiast uczestników tychże protestów społecznych
określano w języku oficjalnej propagandy obraźliwym mianem: chuliganów, bandytów, wichrzycieli, warchołów itd. Te skrajnie tendencyjne i mocno niesprawiedliwe dla protestujących
oceny były zwykle szybko weryfikowane, ale tylko – rzecz jasna – gdy w wyniku tych protestów dochodziło do zmian
na szczytach władzy.
Do kwestii z pewnością najbardziej
zmistyfikowanych w całych dziejach
PRL należy jednak problem składu socjalnego uczestników kolejnych protestów społecznych. Czy ludzie, którzy
w trakcie „polskich miesięcy” występowali przeciwko władzy, to byli – jak
chciała ówczesna propaganda – chuligani i bandyci, czy też może – jak bywa
to dzisiaj często ukazywane – bohaterowie i patrioci? Od razu trzeba zaznaczyć,
że nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi na te pytania, satysfakcjonujących z naukowego punktu widzenia.
Co więcej, odpowiedzi te wcale nie
muszą się wzajemnie wykluczać. Bez
trudu można sobie np. wyobrazić pospolitego łobuza w czasie ulicznej demonstracji powiewającego biało-czerwoną flagą, wznoszącego okrzyki antyrządowe i antykomunistyczne. Jego postawy i zachowań nie da się jednoznacznie zakwalifikować. Przede wszystkim
jednak należy zaznaczyć, że aby pozostać w zgodzie z faktami oraz zdrowym rozsądkiem, opowiadając o „polskich miesiącach”, powinniśmy za każdym razem wszystkie aspekty wyraźnie niuansować i mówić np. „wielu robotników”, „niektórzy studenci”, „część
intelektualistów”. Na pewno warto też
pamiętać, że nie zawsze słowo „część”
oznacza większość.
Gdy analizujemy skład socjalny
uczestników kolejnych protestów społecznych, bodaj najwięcej wątpliwości
i pytań budzą zwłaszcza stosunek ro-
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botników do protestów studenckich
w Marcu 1968 r. oraz podejście studentów do wystąpień robotniczych
w Grudniu 1970 r. W kultywowanej przez NSZZ „Solidarność” tradycji wolnościowych zrywów społeczeństwa polskiego znalazło się pewne zafałszowanie. Przyjęto bowiem błędne założenie, że protesty 1968 r. były wyłącznie dziełem inteligencji. Jednocześnie postawę robotników wobec
ruchu studenckiego zwykle określano
jeżeli już nie jako wrogą, to w najlepszym razie jako bierną. Usiłowałem się
temu stereotypowi – bez większego
zresztą skutku – przeciwstawiać kilka razy, odwołując się do rozmaitych
przekazów źródłowych, analizując
rzeczywiste postawy robotników wobec wystąpień studenckich, oraz wykazać niejednorodność i zróżnicowanie tychże postaw11.
Zacząć zatem wypada od stwierdzenia, iż błędem jest traktowanie fali młodzieżowej kontestacji w Polsce
w Marcu 1968 r. wyłącznie jako ruchu
studenckiego. Nawet jeżeli – co nie ulega wątpliwości – studenci byli siłą napędzającą ówczesne protesty, to przecież nie miały one wąsko rozumianego
charakteru akademickiego i wykraczały daleko poza kwestie nurtujące wyłącznie to środowisko. Polscy studenci
– inaczej niż ich koledzy na Zachodzie
– przemawiali wtedy w imieniu całego
niemal społeczeństwa, upominając się
o sprawy natury zasadniczej ważne nie
tylko dla nich, lecz dla ogółu Polaków.
Nie wolno też zapominać, że w wielu wypadkach mieliśmy do czynienia
z udziałem w ulicznych demonstracjach znacznych grup młodych robotników czy też młodzieży szkolnej. Trudno również pominąć milczeniem fakt,
że do ulicznych wystąpień doszło także
w miastach, w których w 1968 r. nie było jeszcze szkół wyższych: Bielsku-Białej,
Legnicy, Radomiu i Tarnowie. Wydaje
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się, że wszystko to razem powinno skłaniać do większej powściągliwości w formułowaniu wniosków natury ogólnej.
Tymczasem wielu ludziom jeszcze
i dziś trudno jest uwierzyć, że zdecydowanie najliczniejszą grupę wśród osób
zatrzymanych w Marcu 1968 r. stanowili właśnie robotnicy. Oczywiście robotników w Polsce było wówczas wielokrotnie więcej niż studentów, ale fakty
mówią same za siebie. Według danych
MSW od 7 marca do 6 kwietnia w całym kraju zatrzymano 2725 osób, w tym
937 robotników, o przeszło 300 więcej
niż studentów. W świetle przytoczonych tu liczb trudno podtrzymywać tezę o pasywnej postawie tych pierwszych
w czasie „wydarzeń marcowych”.
Bardzo odpowiada mi zatem teza,
którą kiedyś niezależnie od siebie sformułowali Andrzej Friszke i Marcin
Zaremba. Friszke na podstawie zacytowanych przed chwilą danych postawił
nawet pytanie, czy nie należałoby zakwestionować tezy o bierności robotników w Marcu, choć przecież „nie wystąpili [oni] jako grupa społeczna, nie działali na terenie swoich fabryk, występowali indywidualnie lub w małych grupach jako cząstka tłumu w czasie ulicznych demonstracji. Była to wszakże
cząstka pokaźna”12.
Z kolei Marcin Zaremba zwrócił
uwagę, że „wszyscy wymienieni w raportach zatrzymani robotnicy byli młodzi lub bardzo młodzi. Mieli nie więcej niż trzydzieści lat. Sugerowałoby to,
iż w Marcu mieliśmy raczej do czynienia z ruchem, którego jedną z istotniejszych spójni była więź pokoleniowa.
Innymi słowy, to nie robotnicy się ruszyli, tylko młodzież”13. Jest to niezwykle interesujące i ważne stwierdzenie.
Wydaje się to zrozumiałe: młodzi robotnicy przecież często byli dla studentów po prostu kolegami z podstawówki, z podwórka, drużyny harcerskiej czy
klubu sportowego.
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Przy analizowaniu tego problemu
nie wolno także zapominać o młodzieży ze szkół ponadpodstawowych,
w tym także – a może nawet przede wszystkim – z przyzakładowych
techników i zasadniczych szkół zawodowych. Tymczasem np. Filip Musiał i Zdzisław Zblewski zwracali uwagę na to, że w pierwszych dniach „wydarzeń marcowych” w Krakowie aparat partyjny oraz funkcjonariusze
Służby Bezpieczeństwa w Nowej Hucie obawiali się głównie właśnie uczniów szkół średnich, mniejszą wagę
przywiązując do postaw i zachowań
młodzieży pracującej. Jednak ocena ta okazała się mylna, o czym może świadczyć Notatka służbowa członka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej Jana Szopy z 13 marca, który poinformował kierownictwo nowohuckiej MO, że „w hotelach robotniczych bl. 21 i 22 na Os. Jagiellońskim
od chwili zajść warszawskich istnieje
niezdrowa atmosfera. 75 proc. zakwaterowanych głośno pochwala zajścia,
lży pod adresem partii i rządu, [do]
późnych godzin nocnych są słuchane
indywidualnie i grupowo audycje radiowe »Wolnej Europy«. […] wśród zakwaterowanych są również tacy, którzy uczęszczają na studia w Krakowie”.
Przez wiele dni na terenie Huty im. Lenina utrzymywała się napięta atmosfera; pojawiały się ulotki i napisy, w których wyrażano solidarność ze studentami. Znamienny był tu incydent, do jakiego doszło w budynku administracyjnym Zakładu Koksochemicznego, gdzie
po pościgu zatrzymano dziewiętnastoletniego ślusarza Edmunda Klimczyka.
Znaleziono przy nim dwanaście przepisanych na maszynie ulotek studenckich,
adresowanych do mieszkańców Krakowa. Ustalono, że do czasu zatrzymania
udało mu się rozkleić szesnaście podobnych. Musiał i Zblewski zwracali uwagę: „Podczas pierwszego przesłucha-
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nia zachował bardzo odważną postawę.
Stwierdził, że treść ulotek układał sam,
kategorycznie odmówił podania personaliów osoby, u której przepisywał je
na maszynie, złożył też swego rodzaju
deklarację polityczną, zarejestrowaną
przez przesłuchującego inspektora operacyjnego SB por. Adama Włodarczyka”.
Edmund Klimczyk stwierdził, iż „nie
jest wrogiem PRL i socjalizmu w Polsce, ale stosunki w Polsce absolutnie
mu się nie podobają i dlatego pod żądaniami studentów podpisuje się całkowicie bez zastrzeżeń. Przemówienia Wł. Gomułki słuchał uważnie […],
uważa je jednak za nie wyjaśniające
całkowicie problemu. A problem ten,
wg niego, to nie warunki bytu w Polsce, ale ograniczenie wolności państwa
przez zależności od ZSRR, zbyt jaskrawe – antagonistyczne różnice w poziomie życia ludzi piastujących stanowiska z ogółem pracujących, powszechne marnotrawstwo majątku państwowego i pieniędzy państwowych, brak
możliwości krytyki zła w Polsce, niedotrzymanie obietnic październikowych przez Wł. Gomułkę, stalinowska
treść wystąpienia tow. Gierka na wiecu
w Katowicach […]. Klimczyk jest zdania, że mimo przegranej studentów,
dzięki ich wystąpieniu sporo będzie się
musiało w Polsce obecnie zmienić na
lepsze, a to jest właściwe zwycięstwo
[…]. Czynu swego nie żałował w najmniejszym stopniu. Utrzymuje, że podobnych poglądów są niemal wszyscy
jego koledzy i znajomi”14.
Trzeba przyznać, że nieczęsto czyta
się tak jednoznaczne i odważne deklaracje osób zatrzymanych przez SB. Należy także jednak zwrócić uwagę, że obok
napisów umieszczonych na murach,
zanim zostały „zabezpieczone” przez
funkcjonariuszy SB, przechodzili przecież nie tylko młodzi robotnicy. Można zatem wysnuć wniosek, że również
część starszych pracowników (nieko-

19

MARCOWE OPTYKI
niecznie zresztą solidaryzujących się ze
studentami) nie spieszyła się z denuncjowaniem wykonawcy. Niemniej jednak wypada tu podkreślić, że studentów, młodych robotników i – w jakimś
też zakresie – młodzież ze szkół ponadpodstawowych nierzadko łączył swoisty generacyjny kod kulturowy: słuchali tej samej muzyki, chodzili na te same
filmy, często nosili długie włosy, podobnie się ubierali, niejednokrotnie wspólny im był pokoleniowy bunt.
Dwudziestoletni robotnik często nie
odczuwał praktycznie żadnej wspólnoty ze swoim starszym o dwadzieścia lat
kolegą z pracy, a miał ją niejednokrotnie
z kolegą studentem. Bodaj nigdy przedtem ani nigdy potem nie występowała bowiem aż tak wielka różnica kulturowa między sąsiadującymi pokoleniami, jak właśnie wtedy. Mieliśmy zatem
do czynienia z buntem młodych: młodymi robotnikami, studentami, uczniami szkół średnich, którzy wyszli na ulicę. Znacznie trudniej było porwać ludzi
starszych. Istotną rolę odgrywały w tym
wypadku ich życiowe doświadczenia,
gdyż nie tylko znali z autopsji i pamiętali, ale niejednokrotnie mieli na własnych plecach zapisany stalinizm. Żywy pozostawał w nich strach przed potężnym kadrowym w pracy, który mógł
praktycznie wszystko. Wiedzieli, że nie
warto się wyróżniać. Młodzi mieli inne podejście do rzeczywistości i w efekcie odrzucali tę strategię. Jak to, nie wychylać się? Trzeba coś robić, gdy komuś
dzieje się krzywda, trzeba protestować
i nazwać nieprawości po imieniu.
Zarówno dla młodych robotników,
zwłaszcza tych po technikach lub zasadniczych szkołach zawodowych, jak
i dla studentów punktem odniesienia
dla własnych aspiracji nie mogła już być
przedwojenna Polska (będąca nim dla
wielu przedstawicieli starszego pokolenia), ale kraje kapitalistyczne poznawane za pośrednictwem telewizji, zachod-
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nich filmów i opowieści ludzi, którzy
je widzieli (np. marynarzy). Starszym
robotnikom, wywodzącym się z zupełnie innej rzeczywistości i nierzadko
pamiętającym biedę w Polsce w okresie międzywojennym, wysuwane przez
I sekretarza KC PZPR argumenty o tym,
że on miał przed wojną zaledwie dwie
koszule, a oni – zwykle już po cztery,
mogły jeszcze trafiać do przekonania.
Młodym pracownikom już nie.
Nie wolno także zapominać, że wszelkie rewolucje, powstania, rewolty, bunty zawsze i wszędzie były dziełem ludzi młodych. Historia nie zna rewolucji
czy buntu pięćdziesięciolatków, choć
mogli oni być – i zresztą zwykle byli – przywódcami, ideologami, dowódcami. Składa się na to wiele czynników.
Po pierwsze, ludzie młodzi angażujący się w akcje protestacyjne często nie
zdają sobie do końca sprawy z grożącego im ryzyka, co jest także konsekwencją właśnie braku tego typu doświadczeń. Po drugie, młodzież często bywa
bezkompromisowa i cechuje ją radykalizm. U ludzi młodych mniej jest miejsca na kunktatorstwo, ale i na chłodny
namysł. Po trzecie, jest oczywiste, iż łatwiej uczestniczyć w ulicznych starciach wymagających znacznej sprawności fizycznej (ucieczka przed policją,
rzucanie kamieniami, nierzadko walka
wręcz), gdy ma się lat dwadzieścia niż
pięćdziesiąt czy więcej.
W tym miejscu warto wrócić do skomplikowanego problemu stosunku robotników do ruchu studenckiego w Marcu
1968 r. Jak już wspomniałem, nadal stosunkowo szeroko rozpowszechnione jest
przeświadczenie, że w Marcu robotnicy
jeżeli nawet nie wystąpili przeciwko studentom, to na pewno nie udzielili im poparcia. Trudno polemizować z takimi
stereotypowymi opiniami. Twierdzenie,
że robotnicy jednoznacznie odcięli się
od ruchu studenckiego, opiera się zwykle
na dwóch argumentach.
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Po pierwsze, w czasie wiecu 8 marca
cichu nawet komuś odważyli się »nana teren Uniwersytetu Warszawskiego
wrzucać«. Ale nie mieli odwagi wystąprzybył „aktyw robotniczy”, a później
pić i powiedzieć: »Nie wolno wam tam
także robotnicy-ormowcy uczestni- chodzić bić«. I to nie tylko dlatego, że
czyli aktywnie w rozpędzaniu demon- bali się władz, choć to prawda, że się bali.
stracji. Podobnie było w niektórych in- Ale dlatego, że nie czuli za sobą moralnych miastach, co zwolennicy tej te- nego poparcia swoich kolegów”15.
W czasie tej samej sesji nieco inaczej
zy uważają za argument wykluczająna temat bojówek robotniczych mówił
cy możliwość popierania studentów
przez robotników. Po drugie, począw- Zbigniew Bujak, który w swoim wystąpieniu oparł się na relacjach z dwóch
szy od 11 marca w wielkich zakładach
pracy odbywały się wiece, podczas któ- zakładów: „W »Ursusie« udało się do
rych załogi (w zdecydowanej większo- tego zmobilizować bardzo nieliczną
grupę osób, głównie działaczy ORMO
ści robotnicze) uchwalały rezolucje
jednoznacznie potępiające „organiza- i aktyw partyjny. W »Zelmocie« udatorów i inspiratorów” studenckich wy- ło się zaangażować, poza aktywem parstąpień. Znowu więc nie można mówić, tyjnym i ORMO, również Ochotniczą
że robotnicy popierali studentów, sko- Straż Wydziałową. »Zelmot« zresztą
nie był bezpośrednio użyty do akcji, był
ro uchwalali przeciwko nim rezolucje.
Powyższe rozumowanie – pozor- skoszarowany w kinie. No, jeżeli przyjnie logiczne – nie uwzględnia jednak miemy, że aktyw, ORMO itp. to prawzakłamania systemu, w którym żyli- dziwi robotnicy, to można powiedzieć,
śmy przez lata. Czym bowiem był „ak- że te bojówki, to byli robotnicy.
Natomiast istotne jest to, jak późtyw robotniczy”, który 8 marca „złożył
wizytę” na terenie Uniwersytetu War- niej ci ludzie zostali przyjęci przez załogi. W wielkich zakładach, jeżeli nie
szawskiego? Czy byli to rzeczywiście
delegaci robotników wybrani przez za- udało się tam skaperować dużej liczby
łogi fabryczne? Oczywiście nie. Czy lu- uczestników i jeżeli trudno było ich zidentyfikować, to po prostu rozpłynęli
dzie ci reprezentowali poglądy, interesy
się wśród załogi. Natomiast w mnieji postawy robotników, czy też aparatu
szych zakładach, gdzie dokładnie było
partyjnego? Tak naprawdę nie byli to
przecież przedstawiciele robotników, wiadomo, kto był zmobilizowany, ludzie
ci spotkali się później, jak np. w »Zelmoale bojówka skrzyknięta przez Komitet
Warszawski PZPR. Nasuwa się wszak- cie«, z dwuletnim niemal okresem izoże pytanie, czy to rzeczywiście robot- lacji, aż do roku 70; w tym czasie przeżynicy przybyli na dziedziniec UW z pał- li bardzo wiele upokorzeń z tego powodu, że zdecydowali się pójść tam do tekami, aby bić studentów.
go kina (bodajże »Ochota«) i przez sam
Na tak postawione pytanie w marcu
1981 r. odpowiadał Jacek Kuroń: „Prze- fakt, że mogli być użyci do bojówek”16.
Wiele wskazuje na to, że wśród
cież nie wszyscy, przecież nie większość,
przecież w gruncie rzeczy drobna garst- „gości”, którzy „odwiedzili” studentów
ka. Ale byli to ludzie naprawdę zatrud- na UW, było stosunkowo mało robotnieni na stanowiskach pracowników fi- ników. Na przykład gen. Wojciech Jazycznych w różnych zakładach pracy, ruzelski wspominał po latach, iż w grua przede wszystkim w wielkich zakła- pie tej znalazła się m.in. pewna liczba
oficerów po cywilnemu wysłanych tam
dach pracy […]. Byli robotnicy – znam
ich osobiście i przyjaźnię się z nimi – przez kierownictwo Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego17.
którzy zaciskali zęby, byli wściekli i po
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Sporo było także pracowników różnych
instytucji i ministerstw. Trzeba jednak
wyraźnie podkreślić, że w skład „aktywu robotniczego” wchodzili także pracownicy fizyczni z wielkich zakładów
pracy, choć nie ze wszystkich i niekiedy
właśnie ten fakt był potem mocno akcentowany. W Warszawie np. zwracano uwagę, że swojej bojówki nie przysłała Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu.
Warto na pewno także przypomnieć,
co na temat zachowania się niektórych
robotników w czasie rozpędzania studenckiego wiecu 8 marca napisał niemal na gorąco Władysław Bieńkowski:
„Dołączono pewną liczbę autentycznych
robotników. Ci jednak, kiedy oddziały
przystąpiły do akcji, zwrócili się z prośbą do jednego z obecnych na dziedzińcu profesorów, aby pozwolił im schronić się w audytorium, ponieważ nie chcą
brać udziału w tym, co się tu dzieje”18.
W prasie z tego okresu znajduje się wiele informacji na temat organizowanych w zakładach pracy wieców, na których potępiano „organizatorów i inspiratorów” wystąpień
w szkołach wyższych. Przez kilka tygodni nieomal każdego dnia informowano, że uczestnicy tych zebrań domagali się surowych kar dla „prowodyrów”
i „organizatorów awantur”, ujawnienia
wszystkich winowajców, wyrażali pełne poparcie dla „towarzysza Wiesława”, a także żądali oczyszczenia aparatu państwowego i partyjnego z „rewizjonistów”, „kosmopolitów” i „syjonistów”.
Również telewizja prezentowała filmowe sprawozdania z tych masówek.
Można było na nich zobaczyć ludzi, nierzadko smutnych i zmęczonych, wysłuchujących niekończących się przemówień partyjnych aktywistów. Nad zebranymi widniały rozmaite transparenty,
m.in. „Antysemityzm – nie! Antysyjonizm – tak!”, „Syjoniści do Dajana!”. Zda-

nr 47 (2018)

rzały się również surrealistyczne – „Syjoniści do Syjamu”, ale i straszne – „Mosiek
do Izraela”. Telewizja, kręcąc filmy z tych
masówek, miewała kłopoty z nagrywaniem dźwięku, gdyż nie było dostatecznego aplauzu ze strony zebranych.
Wiece i zebrania były starannie przygotowywane i reżyserowane przez komitety wojewódzkie PZPR ściśle współdziałające z zakładowymi organizacjami partyjnymi oraz dyrekcją. W zakładach pracy organizowano je w godzinach pracy i gdy ogłaszano, że odbędzie się masówka, ludzie na ogół dość
chętnie przerywali pracę i szli na wiec.
Zbigniew Bujak po latach wspominał
sytuację w „Ursusie”: „Najtrudniej było im znaleźć ludzi, którzy by zechcieli nieść transparenty i hasła. Udało się
im wcisnąć je tylko aktywowi partyjnemu i młodzieżowemu. Ale i oni, gdy
tylko doszli na miejsce, starali się odstawić wszystkie hasła pod ścianę; później hasła te były przewracane i deptane przez innych. Wokół trybuny gromadzono część aktywu: tych właśnie filmowano i tylko oni klaskali. Inni, zwłaszcza młodzi ludzie, latając po
blaszanych dachach i stopniach (wiec
odbywał się w starej odlewni żeliwa),
starali się hałasem zagłuszyć przemówienia, jakie co poniektórzy wygłaszali. Reszta stojąca pod trybuną przyjmowała po prostu w głuchym milczeniu
to, co było mówione i praktycznie nic
z tego nie trafiało do ludzi, a nawet nastawiało ich wręcz wrogo do uprawianej wówczas propagandy”19.
Zatem wbrew tonowi propagandy
marcowej stosunek robotników do ruchu studenckiego wcale nie był jednoznaczny. Wielu z nich potępiło stosowanie brutalnej siły fizycznej przeciwko studentom. Warto pamiętać, co na
ten temat w swoich wspomnieniach relacjonował Lech Wałęsa, gdy z niektórymi kolegami starał się tłumaczyć innym robotnikom: „Jeśli na studentów
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i inteligentów idzie nagonka propagandowa, to już samo to oznacza, że powinni otrzymać nasze wsparcie. W tym
czasie w stoczni było około dwudziestu stażystów, studentów Politechniki,
i w dniu następnym po starciach młodzieży z milicją wokół Politechniki ktoś
podpatrzył w szatni, że chłopak ma plecy sine od pał milicyjnych. Wzięliśmy
go z tymi obnażonymi plecami i tak go
prowadzono pod hasłem: »Czy pozwolimy, żeby bito nasze dzieci, dzieci robotników i chłopów?«. W ten dzień milicja została rozgromiona we Wrzeszczu. Ludzie pobrali sprężyny, które się
trzymało mocno odgięte, a kiedy milicja ruszyła do szturmu – wtedy jeszcze niezbyt dobrze przygotowana, bez
tarcz i zasłon – ludzie puszczali te sprężyny, które waliły w atakujących. Kiedy
dostali w skórę, nagle pojęli, że to nie
rozruchy inteligentów, tylko za studentami ujęli się robotnicy. Jeden z milicjantów, zalany krwią, krzyknął: »O Jezu! W jakie gówno nas tu wpuścili!«”.
Wszelako sam Wałęsa gorzko
stwierdził, że „premia za gotowość
pałowania młodzieży wynosiła wtedy
po dwa tysiące na głowę”20. Nie było
to mało; nierzadko tyle właśnie wynosił wówczas miesięczny zarobek niejednego pracownika. Niemniej jednak ochotników nie znaleziono chyba
zbyt wielu, gdyż spotykali się oni na
ogół z potępieniem ze strony kolegów
z pracy. Nie wiadomo niestety, którego z warszawskich zakładów dotyczy ta oto relacja: „Był taki jeden z aktywu, co go zawieźli na miasto. Potem wrócił i łaził po zakładzie z pałką,
którą ukradł, i chwalił się. Ludzie patrzyli na niego jak na ścierkę. Do dziś
nie mogę odżałować, że mu ktoś nie
przygrzmocił. Każdemu wydawało się,
że zrobi to ktoś inny i w końcu nikt go
nie dotknął”21. Choć autor relacji prawdopodobnie nadmiernie generalizuje, to niewykluczone, że trafnie odtwa-
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rza nastroje i stosunek kolegów z pracy
do „pałkarzy” w wielu zakładach.
Podobnie było zresztą w innych miastach. Na przykład pracownik Biura
Konstrukcyjnego w Hucie im. Lenina inż.
Albin Ksieniewicz wspominał: „Podczas
spotkań i wieców podawano różne hasła, których załoga huty nie rozumiała,
nie wiedziała, o co chodzi. Były transparenty »Syjoniści do Syjamu«. Robotnicy pytali: »Gdzie jest Syjon, a gdzie
Syjam?«. Załoga partyjna zmuszana była do wzięcia udziału w tłumieniu zamieszek studenckich w centrum
Krakowa. Kabel miedziany przygotowany na remont siłowni cięty był na kawałki i tak uzbrojeni ludzie wsiadali
do autobusów i jechali. Wtedy kilku
partyjnych rzuciło legitymacje. Nie
chcieli jechać z tym kablem do Krakowa, aby bić swoje dzieci studentów”22.
W Marcu 1968 r. studenci byli w pełni świadomi, czym byłoby dla
nich zdobycie poparcia robotników,
o które zresztą wyraźnie zabiegali. Niekiedy posługiwali się ulotkami adresowanymi bezpośrednio do nich, czasem
czynili to poprzez swoich nieco starszych kolegów – absolwentów uczelni – przebywających w Marcu na stażach w wielkich zakładach przemysłowych. Ciekawe, że młodzież akademicka w swoich rezolucjach i ulotkach
konsekwentnie odwoływała się do klucza klasowego, a nie np. pokoleniowego czy kulturowego. Wolno sądzić,
że świadomie lub nieświadomie poddawali się presji propagandy.
Wszak w Polsce Ludowej praktycznie przez cały czas jej istnienia decydujące było właśnie kryterium klasowe.
W szczególny sposób widać to w jednej
z ulotek pochodzących z Warszawy i zaczynającej się od charakterystycznych
słów: „Proletariusze, łączcie się! Robotnicy!”. Znamienne jest tu posłużenie się
swoistą parafrazą słów zaczerpniętych
z Manifestu komunistycznego Frydery-
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ka Engelsa i Karola Marksa. Co ciekawe, do tego samego komunistycznego
archetypu w Sierpniu 1980 r. odwołali
się gdańscy stoczniowcy, wywieszając
na bramie Stoczni im. Lenina transparent z napisem: „Proletariusze wszystkich zakładów, łączcie się”.
Tymczasem w cytowanej ulotce
warszawscy studenci tłumaczyli robotnikom, że za sprawą cenzury próbuje
się poróżnić społeczeństwo i studentów: „Postawę ludzi dzielnych, przejętych żarliwą troską o przyszłość naszego Kraju i Socjalizmu nazywa się
wybrykami chuligańskimi. Oszczerstwo i prowokacja mają Was wprowadzić w błąd i zwrócić przeciwko Waszym dzieciom. Oszukać Was – to jedyna szansa organów policyjnych, które wiedzą, że walka z Robotnikami byłaby beznadziejna”.
W zacytowanym tekście, w którym zachowałem oryginalną pisownię
wielkich liter, wyraźnie widać, że młodzi autorzy jak gdyby sami się „zapętlili”. Czym bowiem wytłumaczyć fakt,
że wspominali o wbijaniu klina między społeczeństwo i studentów? Czyżby studenci nie uważali się za część
społeczeństwa? W zakończeniu ulotki
apelowali do robotników, aby zechcieli
wspólnie podjąć hasło, które – w ich rozumieniu – miało wyrażać cele i dążenia młodzieży: „Nie ma nauki bez wolności! Nie ma chleba bez wolności!”23.
To ostatnie hasło można zresztą uznać
za swoiste przesłanie, niemal za motto
całego studenckiego ruchu marcowego.
Interesująco na jego temat mówił
w 1981 r. Jacek Kuroń: „Skądinąd w tym
sloganie jest pewna pułapka: bo po
pierwsze, czy naprawdę nie ma chleba bez wolności, a wolności bez chleba? Różnie to bywa. Można by wskazać na takie okresy, kiedy nie było
wolności, a był chleb, i odwrotnie. Po
drugie, jeśli chodzi o życie jednostek,
a sprawy ludzkie składają się ze spraw
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jednostkowych, to zaryzykowałbym
twierdzenie, że na ogół jest tak, że albo jest chleb, albo jest wolność. To nawet znam z własnego życia: tym więcej mam wolności, im mniej mam chleba, i odwrotnie, choć oczywiście bywa
przeciwnie. I to jest pierwsza pułapka. Oczywiście czasami może być tak,
że istnieje ścisły związek między chlebem i wolnością, między sprawami ekonomiki i sprawami demokracji. Trzeba wszelako rozumieć owo zdanie jako
postulat, a zarazem jako normę: chcemy chleba i wolności, nie chcemy tego od siebie oddzielać. Druga pułapka
jest znacznie groźniejsza. Chodzi o zawartą w tym haśle sugestię, że sojusz
robotników z inteligentami jest budowany na takiej oto zasadzie: intelektualiści chcą wolności, a robotnicy chcą
chleba. To bardzo groźna pułapka”24.
W tym czasie mieliśmy też do czynienia z wieloma innymi ulotkami, które prawdopodobnie powstały w środowisku robotniczym. Oto np. 13 marca SB przechwyciła na terenie Szkoły
Głównej Planowania i Statystyki jeden
egzemplarz sporządzonej na maszynie
ulotki podpisanej „robotnicy FSO”. Jest
ona adresowana do studentów Warszawy i zaczyna się od patetycznego
stwierdzenia: „Klasa robotnicza była
i jest razem ze wszystkimi studentami,
ze wszystkimi Polakami pragnącymi demokracji i wolności. Wspólnie walczyliśmy w pamiętnych dniach Października
1956 r. o słuszne prawa, o wolność i demokrację, o suwerenność i niezależność”.
Zwraca tutaj uwagę odwoływanie
się autora lub autorów do pamięci Października 1956 r., którego tak naprawdę przecież ówcześni studenci z oczywistych powodów raczej nie mogli pamiętać. Wydaje się, że dla pewnej części robotników (założywszy, że autorami tych ulotek faktycznie byli robotnicy,
a nie podszywający się pod nich studenci, którzy w ten sposób próbowali pod-
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trzymywać morale kolegów) pamięć
o wspólnej walce o demokratyzację i liberalizację życia politycznego i społecznego w 1956 r. wciąż pozostawała żywa.
W dalszej części wspomnianej ulotki – nawiązując do wiecu w FSO, podczas którego potępiano wystąpienia
warszawskich studentów – jej autorzy
ubolewali z powodu przekłamywania
ich opinii przez prasę: „To wyobcowani partyjniacy oderwani od robotników
FSO i telewizja przygotowała te kłamliwe i bzdurne hasła. Przepraszamy Was,
to nie my, to prasa potępia Was. Klasa robotnicza ze studentami. Wolność
prasy to elementarna zasada demokracji”. Ulotkę kończono równie patetycznie, jak zaczęto: „Niech żyje Polska,
niech żyje przyjaźń robotników ze studentami, pracownikami nauki, literatami i inteligencją pracującą”25. I w tym
wypadku trudno powstrzymać się od refleksji, że ulotka ta – niezależnie od tego,
kto ją tak naprawdę przygotował – była
przesiąknięta oficjalną propagandą.
Trzeba jednak pamiętać, w jakiej atmosferze tworzonej przez środki masowego przekazu powstawały tego typu
ulotki, a także o rozbudowanym aparacie przymusu, o licznych konfidentach
penetrujących zarówno środowiska akademickie, jak i robotnicze, wreszcie
o tych przywołanych przez Kuronia robotnikach, którzy choć oburzeni metodami postępowania szeroko rozumianej władzy, nie mieli odwagi otwarcie
zaprotestować przeciwko nim i poprzeć
studentów (choćby tylko słownie), gdyż
nie czuli wsparcia swoich kolegów.
Jak widać, na pewno reakcje i zachowania robotników w Marcu były bardziej złożone i różnorodne, niż ukazywały to wówczas środki masowego
przekazu i jak dzisiaj bywa to niekiedy przedstawiane. Można powiedzieć,
że jedni robotnicy bili wówczas studentów, a inni ich wspierali. Skądinąd
wiadomo także, że robotnicy wspiera-
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li wtedy studentów nie tylko werbalnie.
Pomoc miała niejednokrotnie całkiem
realny wymiar materialny. W aktach
wrocławskiej Komisji Organizacyjnej
Wieców Uczelnianych znajdował się
wykaz zakładów pracy, skąd nadeszły
pieniądze i listy popierające protestujących studentów. Wymieniano tam
m.in. Zakłady Metalowe „Polar” i robotników Pafawagu26. [...]

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC
MARCA ‘68
Kardynał Wyszyński z wielką uwagą
i niepokojem śledził „wydarzenia marcowe”, koncentrując się głównie na problemach dotyczących młodzieży akademickiej27. Z fragmentów notatek kardynała Wyszyńskiego z marca 1968 r. opublikowanych przez Petera Rainę widać
wyraźnie, że prymas był bardzo przejęty sytuacją w szkołach wyższych i solidaryzował się ze studentami. O wiecu i demonstracjach ulicznych 8 marca dowiedział się tego samego dnia
wieczorem. „Młodzież jest wypierana z Uniw[ersytetu] Warsz[awskiego]
przez bojówki ORMO, które widzieliśmy już w akcji przeciwko uroczystościom milenijnym Archidiec[ezji]
Warsz[awskiej]. Młodzież demonstrowała w kilku punktach miasta, głównie na Krakowskim Przedmieściu […],
wypierana z Uniwersytetu, chroni się
w kościele Świętego Krzyża, u kapucynów i u św. Anny”28.
Po południu 11 marca prymas w kościele św. Anny w Warszawie miał zaplanowane spotkanie z młodzieżą akademicką. Ponieważ w pobliżu świątyni toczyły się wówczas gwałtowne walki uliczne, a ulicę Miodową izolowały kordony milicji, kardynał Wyszyński nie mógł dotrzeć na to spotkanie.
Rozważał, czy w takiej sytuacji powinien jechać samochodem, czy może ra-
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czej iść piechotą. Zastanawiał się przy
tym, czy milicja udzieliłaby mu ochrony, by dostał się do kościoła św. Anny:
„Ale w takiej sytuacji korzystać z osłony MO, to znaczy »stracić twarz« wobec młodzieży. Na to jest za wcześnie,
wobec nieznanego tła rozróbki”. Skontaktował się więc telefonicznie z rektorem kościoła św. Anny ks. Tadeuszem
Uszyńskim i poprosił go, żeby przekazał zebranej młodzieży, co następuje: „Prymas przesyła wszystkim obecnym w świątyni pozdrowienia pasterskie. Prosi o zachowanie spokoju i ducha modlitwy. Ponieważ ulica Miodowa jest przegrodzona kordonami MO,
przybyć nie może. Bardzo przeprasza,
błogosławi”29.
Nazajutrz w czasie spotkania z trzydziestoma duszpasterzami akademickimi prymas zwrócił uwagę na rozprzestrzenianie się protestu społecznego, ironizując przy tej okazji, że dziw
bierze, iż wśród młodzieży znaleziono tyle tysięcy syjonistów. Nie wypowiadał się natomiast na temat rozgrywek politycznych i walk frakcyjnych w PZPR, gdyż podobnie jak inni hierarchowie katoliccy oraz niemała część społeczeństwa walkę tę traktował jako swoisty „spór w rodzinie”.
W końcu marca Episkopat wystosował
jednak do MSW protest, w którym
sprzeciwiał się wrzucaniu do kilku
świątyń warszawskich granatów łzawiących przez funkcjonariuszy MO
ścigających młodzież.
Wcześniej 21 i 22 marca obradowała 107. Konferencja Episkopatu Polski.
Prymas Wyszyński zreferował sytuację
w Warszawie, kardynał Karol Wojtyła –
w Krakowie, arcybiskup Bolesław Kominek – we Wrocławiu, a arcybiskup
Antoni Baraniak – w Poznaniu. Ogłoszone zostało Słowo Episkopatu Polski o bolesnych wydarzeniach. W dokumencie tym czytamy m.in.: „Wszelkie sprawy, jakie dzielą ludzi w świe-
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cie współczesnym, powinny być rozwiązywane nie przy pomocy siły, ale
na drodze wnikliwego dialogu. Tylko
taka metoda może prowadzić do unikania dyskryminacji, a nade wszystko do znajdowania prawdy i sprawiedliwości w stosunkach pomiędzy ludźmi. Tylko ta metoda odpowiada godności człowieka, w niej bowiem dochodzi do głosu jego siła moralna. Stosowanie środków przemocy fizycznej nie
prowadzi do prawdziwego rozwiązania
napięć między ludźmi ani między grupami społecznymi. Brutalne użycie siły uwłacza godności ludzkiej i zamiast
służyć utrzymaniu pokoju, rozjątrza
tylko bolesne rany”.
W dalszej części, zwracając się do młodzieży, biskupi stwierdzali: „Staramy się
zrozumieć i odczuć źródła tego niepokoju, jaki Was nurtuje i jaki zdaje się
nurtować młodzież całego świata. Jest
to niepokój, którego korzenie sięgają najgłębszych ludzkich spraw: niepokój o sens ludzkiego istnienia, niepokój
związany z dążeniem do prawdy i do
wolności, jaka jest naturalnym prawem
każdego człowieka w życiu osobistym
i społecznym. Jest to niepokój o przyszłość człowieka i świata”30.
Równocześnie Episkopat wystosował też list do premiera Józefa Cyrankiewicza. Adresat nigdy nie odpowiedział publicznie na pismo, w którym
biskupi stwierdzali m.in.: „Pałka gumowa nigdy nie jest argumentem dla
wolnego społeczeństwa, budzi najgorsze skojarzenia i mobilizuje opinię przeciwko ustalonemu porządkowi. Władza państwowa nie może zastąpić rozsądku i sprawiedliwości pałką gumową. […] Zagadnienie wolności
opinii, o którą upomina się społeczeństwo, pisarze i Episkopat, wystąpiło na
tle manifestacji akademickich z nową
jaskrawością. Gwarantowane obywatelom przez Konstytucję PRL i Deklarację ONZ prawa do rzetelnej in-
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formacji domagają się wolności prasy, ograniczenia interwencji cenzury i obiektywizmu w informowaniu”.
Biskupi w zakończeniu swojego listu
zgłosili następujące postulaty:
„1. Uwolnić młodzież zatrzymaną w więzieniach i aresztach.
2. Powściągnąć drastyczność stosowanych metod karania i śledztwa,
o czym przenikają wiadomości
do społeczeństwa.
3. Wpłynąć na prasę, by informowała
opinię publiczną zgodnie z rzeczywistością lub przynajmniej, by tendencyjnymi naświetleniami nie
drażniła młodzieży i społeczeństwa.
4. Wpłynąć skutecznie na władze
bezpieczeństwa, by nie stosowały anachronicznych środków represji,
tak bardzo skompromitowanych we
wspomnieniach naszego narodu”31.
W drugiej połowie kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Głównej Episkopatu Polski poświęcone wystąpieniom studentów oraz represjom i szykanom, jakim poddawano słuchaczy
szkół wyższych. Równocześnie Komisja Główna przyjęła Słowo Episkopatu
Polski o wydarzeniach marcowych, które 3 maja miało być odczytywane w kościołach w całym kraju. W dokumencie
tym biskupi domagali się „dopuszczenia
wszystkich członków narodu i obywateli państwa do kształtowania wspólnego
dobra wedle uzasadnionych przekonań
i w oparciu o własne sumienie. Z powodu odmienności swoich przekonań nikt
nie może być zniesławiony jako wróg.
Doszukiwanie się wrogów w ludziach
dlatego tylko, że dobra narodu pragną
wedle swoich odmiennych przekonań,
nie służy moralności społecznej, a prócz
tego pozbawia naród wielu szlachetnych sił i inicjatyw, które mogą przyczynić się do wzbogacenia życia społecznego w różnych dziedzinach”.
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Biskupi stwierdzali także, iż podporządkowanie „przedstawicielstwa narodu jednej grupie pozbawia tę instytucję jej właściwego sensu, społeczeństwo zaś pozbawia możliwości wyrażania swych życzeń i opinii oraz kształtowania życia zbiorowego zgodnie z wolą
obywateli. Na tej drodze władza naraża się na utratę kontaktu ze społeczeństwem”. Episkopat Polski nawiązał też
do pojawiających się wtedy często na
Zachodzie oskarżeń Polaków o szczególny antysemityzm i poruszył w liście
jeszcze jedną bolesną kwestię: „Usiłuje się mianowicie eksterminację Żydów, dokonaną w hitlerowskich obozach zagłady, przypisywać Polakom.
Jest to straszliwa krzywda moralna, jeśli się zważy, że w obozach tych poniosły śmierć miliony Polaków. Przez pamięć o tych naszych rodakach, a także
w oparciu o wszystkie dowody miłości
bliźniego, jakie w okresie okupacji Polacy wyświadczyli prześladowanym Żydom, domagamy się zaprzestania tej
kłamliwej i krzywdzącej propagandy
oraz jej prowokowania”32.
Jednak postawy Episkopatu, a zwłaszcza kardynała Wyszyńskiego wiosną
1968 r. nie można rozpatrywać w oderwaniu od interpelacji poselskiej pięciu
posłów katolickiego Koła „Znak”: Konstantego Łubieńskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Stanisława Stommy, Janusza Zabłockiego i Jerzego Zawieyskiego, którzy wystąpili w obronie bitych
studentów33. Prymas był zaprzyjaźniony z Zawieyskim i z uwagą śledził sprawę interpelacji. Gdy posłowie „Znaku”
zostali brutalnie zaatakowani w Sejmie,
kardynał Wyszyński w prywatnym liście do Zawieyskiego wyraził mu swoje uznanie i szacunek: „Twoje wystąpienie w Sejmie było czynem niemal »rejtanowskim«, na tle obłędnego tańca
»martwych dusz«. […] Składam hołd
Twej odwadze obywatelskiej, bo to jest
obrona publiczna praw narodu”.
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Z kolei w ostatnim dniu obrad Sejmu nad interpelacją Koła „Znak”,
11 kwietnia, prymas przerażony i głęboko zdegustowany tym, co rozgrywało się przy ulicy Wiejskiej, mówił
w warszawskiej archikatedrze: „Ja, Biskup Stolicy, jakże boleśnie przeżywam to »widowisko« – bo inaczej nazwać tego nie mogę. Cóż mi pozostaje?
Chyba wam przypomnieć, Najmilsze
Dzieci, abyście wybronili własne serca,
myśli, uczucia przeciwko potwornej
nienawiści i kłamstwu, które się dzieją na naszych oczach. Abyście mieli odwagę bronić swego prawa do prawdy,
miłości, szacunku wzajemnego i sprawiedliwości, do jedności Chrystusowej
i pokoju Bożego! Tylko to nas uratuje”34.
W sumie można jednak chyba powiedzieć, że w 1968 r. prymas, Episkopat i duchowieństwo polskie zajęli
mniej zdecydowane i radykalne stanowisko niż wobec kryzysu 1956 r. Episkopat tę wyważoną czy – jak chcą inni – nazbyt ostrożną postawę zachował zresztą właściwie przez cały rok
1968. Kardynał Wyszyński był bowiem równie powściągliwy przy ocenie udziału Wojska Polskiego w sierpniowej inwazji na Czechosłowację. Patrzył na to przede wszystkim przez
pryzmat braku suwerenności państwowej i uzależnienia PRL od ZSRR.
Jeden z informatorów Służby Bezpieczeństwa relacjonował w sierpniu
1968 r.: „Osobiście Wyszyński uważa,
że należałoby poddać w wątpliwość,
czy obecnie jest niepodległość jako taka, jednakże obecny klimat ogólny nie
sprzyja temu”. Prymas w pełni zdawał sobie sprawę z tego, jak negatywne konsekwencje dla obrazu Polski
na Zachodzie może mieć ta akcja militarna. W jednym z dokumentów Departamentu IV MSW napisano na ten
temat: „Użycie wojsk polskich Wyszyński ocenia jako fakt szczególnie
przykry, bowiem zagranica odczyta
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z tego, że jesteśmy na tej samej [imperialistycznej] linii [co ZSRR] – a to jest
przecież wbrew tradycjom polskim”35.
Jeśli wierzyć dokumentom zestawianym w Urzędzie do spraw Wyznań, reakcje duchowieństwa na interwencję
w Czechosłowacji były zróżnicowane.
Część księży dawała wyraz nastawieniom silnie antykomunistycznym, inni przeciwnie – deklarowali pełną lojalność wobec polityki władz PRL. W odnotowanych wypowiedziach przypominano niekiedy udział Wojska Polskiego
w zajęciu Zaolzia w 1938 r. W postawie
wielu duchownych dostrzegalna była
pewna niekonsekwencja: z jednej strony potępiali oni zdecydowanie akcję
zbrojną, z drugiej uznawali ją przynajmniej za częściowo uzasadnioną tym,
że RFN i Zachód dążyły do „wyłuskania” Czechosłowacji, co mogło pociągnąć za sobą zagrożenie dla terytorialnej
stabilizacji Polski. Dawało się w tego typu myśleniu zauważyć echo oficjalnej
propagandy, uparcie głoszącej wówczas,
że za wydarzeniami w CSRS stały środowiska rewizjonistyczne w RFN36.
Ostrożna, czy też jedynie umiarkowana postawa prymasa i Episkopatu
w 1968 r. spowodowana była jednak –
jak już powiedziano – przede wszystkim pewną obawą przed tym, żeby
nie dać się wciągnąć w rozgrywkę wewnątrzpartyjną. Władze państwowe
dostrzegały zresztą i nie bez zadowolenia odnotowały powściągliwość hierarchów katolickich. W listopadzie 1968 r.
kardynał Wyszyński – po prawie trzyletniej przerwie – ponownie otrzymał
paszport. Być może władze PRL chciały w ten sposób stworzyć wrażenie,
że nastąpiło to jak gdyby w nagrodę
za lojalną postawę zajętą przez prymasa w czasie kryzysu 1968 r.37.
Wydaje się, że kardynał miał zresztą świadomość tego, że w niektórych
środowiskach opozycyjnych i niezależnych krytykowano go za tę powściągli-
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wość. Nawiązał zresztą do tego wątku
„wydarzeń marcowych”, zabierając głos
29 grudnia 1970 r., kilka dni po wielkiej
narodowej tragedii, na posiedzeniu Rady Głównej Episkopatu Polski. Stwierdził wówczas, iż w 1968 r. uważano,
że Kościół za mało wypowiadał się na temat młodzieży, choć list prymasa czytano na Politechnice Warszawskiej.
Kardynał przypomniał również: „Wystosowałem list do studentów. Miałem
też przemówienie w kościele św. Wojciecha, w związku z maltretowaniem
akademiczki przed kościołem Świętego Krzyża. Skierowałem również list
do Rządu. W każdym razie uważano
wtedy, że stanowisko Episkopatu nie
było zdecydowane, że nie popierało
wyraźnie młodzieży”38. [...]

MOSKWA
WOBEC POLSKIEGO MARCA ‘68
Tak jak w 1956 r. od tego, co rozgrywało
się wówczas w Polsce, dla Moskwy ważniejsze było to, co równolegle działo się
na Węgrzech, dwanaście lat później wydarzenia w Polsce znalazły się w cieniu
wydarzeń w Czechosłowacji. Nie znaczy
to przy tym w żadnym razie, że ze strategicznego punktu widzenia Polska była dla Związku Radzieckiego mniej ważna niż Węgry czy Czechosłowacja. Przeciwnie, zarówno ze względu na swoje centralne położenie geostrategiczne
na szlaku z ZSRR do NRD, jak i wielkość oraz potencjał ludnościowy (druga co do liczebności armia w Układzie
Warszawskim) była nawet pewnie ważniejsza. Jednak to na Węgrzech w 1956 r.
i w Czechosłowacji w 1968 r. – w przeciwieństwie do Polski – rozwój wydarzeń
przynajmniej przejściowo wymknął się
Sowietom spod kontroli.
Zresztą podczas polskiego kryzysu
z roku 1968 od samego początku (czyli de facto od wojny izraelsko-arab-
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skiej w czerwcu 1967 r.) „towarzysze
radzieccy” także mieli niemały wpływ
na rozwój wypadków. Wypada tylko
przypomnieć, że w atmosferze wzajemnych oskarżeń i pretensji wczesnym rankiem 5 czerwca Izrael zaatakował Egipt, rozpoczynając w ten sposób
wojnę nazwaną później sześciodniową.
W jej wyniku wojska izraelskie zajęły
półwysep Synaj, arabską część Jerozolimy i tereny na zachodnim brzegu Jordanu oraz zdobyły syryjskie umocnienia na wzgórzach Golan.
Wojna ta przez wielu obserwatorów
międzynarodowej sceny politycznej nie
bez racji postrzegana była jako kolejny
korespondencyjny konflikt amerykańsko-radziecki. Izrael, popierany przez
Stany Zjednoczone, był wszak uzbrojony w amerykański sprzęt wojskowy;
kraje arabskie natomiast cieszyły się poparciem państw Układu Warszawskiego.
Wyposażono je – zwłaszcza Egipt – w najnowocześniejszą broń radziecką, nawet
taką, jakiej nie mieli wówczas europejscy
sojusznicy ZSRR. Dlatego w czasie wojny sześciodniowej – nie po raz pierwszy
i nie ostatni – świat znalazł się na krawędzi wojny termojądrowej.
W gorącej atmosferze 9 czerwca
1967 r. odbyło się w Moskwie posiedzenie Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego. W czasie tej narady – pod naciskiem
Kremla – zapadła m.in. decyzja o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez państwa członkowskie Układu. Postanowieniu temu nie podporządkowała się jedynie Rumunia, która w owym czasie próbowała prowadzić
bardziej samodzielną politykę. W wypadku Polski decyzję o zerwaniu stosunków dyplomatycznych formalnie
podjęło Biuro Polityczne KC PZPR, obradujące następnego dnia na posiedzeniu, na którym postanowiono także,
że Polska udzieli dalszej pomocy wojskowej krajom arabskim39.

Następna strona:
Spalenie radzieckiego czołgu
podczas inwazji państw Układu
Warszawskiego na Czechosłowację. Praga, 1968.
Zbiory CIA
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Ostatecznie PRL zerwała stosunki
kowym w owym czasie. Powszechnie
z Izraelem 12 czerwca. Fakt ten, a tak- zdawano sobie bowiem sprawę z podże wygłoszone tydzień później przez
porządkowania i uzależnienia Polski
Gomułkę na VI Kongresie Związków
od Związku Radzieckiego. Dlatego też
Zawodowych przemówienie, w któ- gdy jesienią 1967 r. wybuchła w Warszarym pojawiły się akcenty antyżydow- wie „sprawa Dziadów”, wyjątkowo łatwo
skie, spowodowały rozpoczęcie w Pol- i chętnie dawano wiarę pogłoskom, mósce kampanii antysemickiej. Wojna wiącym, iż decyzję o zakazie dalszych
na Bliskim Wschodzie miała bowiem
przedstawień władze podjęły wskutek
również duży wpływ na wydarzenia
interwencji ambasady radzieckiej.
w Polsce – przyspieszyła m.in. zmiany
Czy jednak ambasada ZSRR rzeczypersonalne w kierownictwie partyj- wiście uznała inscenizację Kazimierza
nym, które szykowały się już od kilku
Dejmka za antyrosyjską i czy naprawlat. Równocześnie wywołała żywe za- dę ambasador Awierkij Aristow zainteresowanie w społeczeństwie, przy żądał od kierownictwa PZPR zdjęcia
czym wbrew jednoznacznie proarab- Dziadów ze sceny Teatru Narodoweskiemu stanowisku zajmowanemu
go? Obecnie można już z prawdopodoprzez czynniki oficjalne sporo osób
bieństwem bliskim pewności stwier(zwłaszcza inteligencji) raczej sym- dzić, że nic takiego nie miało miejsca.
patyzowało z Izraelem40. Po pierwsze
Zresztą już przed laty na łamach parydlatego, że nie dowierzano oficjalnej
skiej „Kultury” dobitnie stwierdzono:
propagandzie i do końca nie wiedzia- „Nie ma dowodów, że ambasada sono, co się na Bliskim Wschodzie na- wiecka w Warszawie wywierała jakieprawdę wydarzyło: kto był najeźdźcą, kolwiek naciski zmierzające do zdjęa kto ofiarą agresji. Po wtóre, pewna
cia Dziadów z afisza; władze sowieczęść intelektualistów, a więc ludzi ze
ckie trzymają się rygorystycznie zasaśrodowisk opiniotwórczych, była po- dy, że nie wolno dopuścić nawet myśli
chodzenia żydowskiego i wielu z nich
o możliwości powstania w umysłach
otwarcie sympatyzowało z Izraelem, Polaków analogii między Rosją carstarając się w swoim otoczeniu pro- ską a ZSRR. […] Są poważne podstawy,
pagować obraz małego, dwumiliono- by sądzić, że po wydaniu zakazu dalwego Izraela osaczonego przez sto mi- szych przedstawień ambasador sowielionów Arabów. Po trzecie, a był to za- cki w Warszawie Aristow nie ukrywał
pewne powód najważniejszy, odbiera- swego niezadowolenia, a nawet groził,
no porażkę państw arabskich w woj- że zdementuje publicznie opinię, głonie z Izraelem jako klęskę Związku
szącą, że zakaz został wydany na jego
Radzieckiego w korespondencyjnej
żądanie”41. Analogiczny pogląd wyrawojnie ze Stanami Zjednoczonymi. ził zwykle dobrze zorientowany w kuOdczucia te najlepiej chyba symboli- lisach ówczesnego życia politycznego
zowało popularne wtedy powiedzenie: Mieczysław F. Rakowski, który stwier„Nasi Żydzi pobili ich Arabów”. Wyda- dził z przekonaniem, że było to wieje się przy tym oczywiste, iż kierowni- rutne kłamstwo i ktoś celowo rozpuśctwo partyjno-państwowe było świa- cił tę plotkę42. Jeżeli zaś istotnie tak było, trzeba by zapytać, komu zależało na
dome tych nastrojów.
Silne nastroje antyradzieckie w spo- tym, aby po raz kolejny obrazić dumę
łeczeństwie polskim (tylko w wyjątko- polskiego społeczeństwa i brutalnie
wych sytuacjach otwarcie uzewnętrz- przypomnieć Polakom, że żyją w nieniane) nie były zresztą czymś wyjąt- suwerennym państwie.
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Nieco światła na tę sprawę rzucają
wspomnienia Piotra Kostikowa. Otóż
napisał on, że pod koniec 1967 r. do kierowanego przez niego sektora polskiego w KC KPZR dotarły z zachodniej
prasy wieści o tym, że „w Warszawie
grana jest sztuka, narodowe dzieło polskie, o wielkim wydźwięku antyrosyjskim, a w aktualnej sytuacji – antyradzieckim”. Kostikow, indagowany w tej
sprawie przez zajmującego się polityką
międzynarodową sekretarza KC KPZR
Konstantina Katuszewa, odparł przytomnie, że na podobnej zasadzie wystawienie Borysa Godunowa można
interpretować jako antypolskie.
Aby wyjaśnić sprawę u źródła, postanowiono jednak zasięgnąć opinii
ambasady w Warszawie. Było to tym
pilniejsze, że także w zachodnich mediach zaczęły się pojawiać informacje
o protestach ambasadora ZSRR składanych władzom PRL z powodu demonstracji antyradzieckich na przedstawieniach w Teatrze Narodowym.
Tymczasem okazało się, że nikt z ambasady nie widział jeszcze Dziadów.
Zaczęto się więc zastanawiać, jak pójść
do teatru, żeby w tej nader delikatnej
sytuacji rzeczywiście nie wywołać jakiegoś niestosownego incydentu czy
wręcz skandalu międzynarodowego43.
Ostatecznie 23 stycznia 1968 r. przedstawiciele ambasady wybrali się na przedostatnie przedstawienie Dziadów. Opierając się na relacji Haliny Zakrzewskiej,
Zbigniew Raszewski opisał zabawne
zdarzenie, do jakiego wówczas doszło.
Do Zakrzewskiej podeszli i przedstawili się jej radca ambasady ZSRR Panfiłow i attaché kulturalny Dmitrij Sokołow. Halina Zakrzewska zapytała, jak
im się podobał spektakl. W odpowiedzi
usłyszała: „Przedstawienie ciekawe, ale
reakcja widowni dosyć dziwna. – Jak to
dziwna? Przecież przedstawienie zostało zakazane, a na mieście mówią, że to
wyście je zakazali”. Obaj Rosjanie za-
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częli energicznie protestować, twierdząc, iż są po raz pierwszy na Dziadach,
i oświadczyli: „My się do takich rzeczy
nie wtrącamy. To potwarz”.
W tym momencie pojawiła się nagle podekscytowana prof. Maria Janion,
której Zakrzewska chyba w sposób nie
dość wyraźny przedstawiła dyplomatów radzieckich. Maria Janion powiedziała: „Podobno Aristow jest na widowni”. Gdy Zakrzewska tym razem
bardzo zdecydowanie zwróciła jej
uwagę, że ambasadora nie ma, Janion,
nie bacząc na obecność przysłuchujących się rozmowie Rosjan, wypaliła: „A to szkoda. Byłby sobie posłuchał
o tych rublach i co ludzie na to”44.
Tymczasem
Kostikow
napisał, że kierownictwo radzieckie poleciło ambasadzie zachować spokój: „Broń
Boże nie interweniować, nie wtrącać
się, a jeśli trzeba – spokojnie rozmawiać w duchu historycznej interpretacji
dzieł o znaczeniu narodowym”. Zauważył jednak, że kiedy spektakl ostatecznie został zdjęty z afisza, rozpowiadano,
że nastąpiło to „na kategoryczne żądanie ambasadora ZSRR. Komuś zależało, żeby w awanturach warszawskich
zaistniały wątki polsko-radzieckie”. Po
pewnym czasie Rosjanin zapytał Kliszkę, dlaczego zdecydowano się zdjąć
Dziady ze sceny. Kostikow wspominał
po latach o reakcji Kliszki: „Odpowiedział, że doszło tam do histerii takiego
stopnia, iż pewna była awantura, bijatyka z siłami porządkowymi. A do tego
»Wiesław« nie chciał dopuścić”45.
Wydaje się, że Kliszko – być może nieświadomie – nie doceniał swojej roli i zarazem przeceniał rolę Gomułki. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że to właśnie Kliszko rozpętał zamieszanie wokół
Dziadów. Był na premierze i po spektaklu – jak to obrazowo ujął Zbigniew
Raszewski – „wyszedł z teatru bardzo
niezadowolony. […] Zaraz po przedstawieniu zadzwonił do min. Motyki z pre-
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tensjami, a w KC oświadczył, że Dejmek
dał przedstawienie fideistyczne i antyrządowe”46. Również Rakowski, pisząc
o Dziadach, zanotował w swoim Dzien‑
niku, że cała sprawa została sprowokowana przez Kliszkę, który po premierze
wypowiedział opinię na temat manifestacji antyradzieckich podczas spektaklu. W efekcie uznano, iż przedstawienie godzi w interesy partii i władz. Redaktor naczelny „Polityki” pogląd taki
uważał za bezsensowny: „Jeśli decydujemy się na wystawianie klasyki w rodzaju Dziadów, to z góry wiadomo, że muszą być w niej akcenty antyrosyjskie.
Taka była nasza historia”47.
Mimo niewątpliwego postępu badań
nadal w zgodzie z naukowymi standardami nie można autorytatywnie stwierdzić, komu na przełomie lat 1967 i 1968
zależało na wzroście napięcia społecznego w Polsce. Choć nie ma bezpośrednich dowodów, wiele wskazuje, iż najbardziej zainteresowani wzrostem napięcia mogli być wtedy „partyzanci”.
Nie brak też jednak głosów mówiących,
że plotka dotycząca interwencji ambasadora radzieckiego wyszła z otoczenia Gomułki, dążącego do rozprawy
ze swoimi przeciwnikami w PZPR.
W niesuwerennej PRL na ogół trudno było o aluzje polityczne do sytuacji w kraju bez uwzględnienia stosunków z ZSRR. Przedstawiciele kierownictwa partii byli tego zresztą świadomi. Już po zdjęciu ze sceny spektaklu
w Wydziale Kultury KC PZPR argumentowano: „Jest rzeczą dość oczywistą, że antyrosyjskość w określonych
sytuacjach może być w naszym społeczeństwie przetransponowana na antyradzieckość i dlatego należy do tego
problemu podchodzić szczególnie odpowiedzialnie. Tego właśnie zabrakło
w Dziadach Dejmka”48.
Zrozumiałe jest jednak, że tym,
co wywoływało na Kremlu największe
zainteresowanie, nie była sprawa Dzia‑
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dów, lecz walka polityczna w kierownictwie PZPR i towarzysząca jej czystka antysemicka. Wspomniany już brak
dostępu do archiwów poradzieckich
bardzo utrudnia historykom śledzenie
roli, jaką w tym nurcie „wydarzeń marcowych” odegrała Moskwa. Jak często w takich przypadkach bywa, pewną wskazówką mogą być jedynie wspomnienia nieźle zorientowanego w tych
sprawach Kostikowa: „burza kadrowa, która przetoczyła się przez Polskę w latach 1967‑1968, nie była przedmiotem szczególnego zainteresowania
w Moskwie. Dochodziły do nas wieści, plotki, komentarze. Opowiadano –
ten już nie jest, a ten wyjechał z Polski, ten awansował, a ten się nie doczekał… Wszystko to traktowane było jako wewnętrzna sprawa polskiej partii
tocząca się pod kontrolą kierownictwa,
Gomułki, Kliszki, Cyrankiewicza […].
Takie informacje nadchodziły kanałami specjalnymi, jak i z naszej ambasady”49. Naturalnie nie ma żadnej pewności, że relacja ta jest w całości prawdziwa i że Sowieci istotnie nie wtrącali się
wówczas w walkę wewnętrzną PZPR.
Zresztą nawet gdyby nie ingerowało
kierownictwo KPZR, nie musiałoby to
znaczyć, że równie powściągliwie zachowywało się szefostwo KGB czy dowództwo Armii Radzieckiej.
Jednocześnie Kostikow zanotował,
że w 1968 r. z wszystkich wydarzeń,
do których doszło wówczas w Polsce,
tylko jeden incydent wywołał na Kremlu ogromne wrażenie, może nawet większe niż w Warszawie – zorganizowane
19 marca spotkanie aktywu warszawskiego partii z kierownictwem PZPR
z Gomułką na czele w Sali Kongresowej.
W czasie transmitowanego bezpośrednio przez radio i telewizję wiecu – obok
wiwatów na cześć Gomułki – część zebranych skandowała także nazwisko
Gierka, jak gdyby w nim upatrując sukcesora „Wiesława”. Było to zachowanie
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zupełnie niezwykłe dla państw rządzonych przez komunistów. W związku z tym incydentem Kostikow zwrócił jeszcze uwagę: „Nikt w Sali Kongresowej nie wymienił Moczara, ale echo
niosło dźwięk tego nazwiska…”50.
Przemówienie wygłoszone wówczas
przez Gomułkę wzbudziło duże zainteresowanie w ZSRR. Kostikow poinformował ambasadora PRL w Moskwie

mówieniu, a ponadto „na konferencjach
obwodowych KPZR (trwała akcja sprawozdawczo-wyborcza) dyskutanci często się na nie powoływali”51.
Jednak chyba jeszcze większe wrażenie na „radzieckich towarzyszach”
zrobiła atmosfera panująca w Sali Kongresowej. Kostikow wspominał po latach: „Nasi nie mogli zrozumieć, jak
to możliwe, aby aktyw stolicy pozwolił
„Kurier Lubelski”,
20 marca 1968, nr 68, s. 2.

Jana Ptasińskiego, że nakład „Prawdy”,
w którym je wydrukowano, zwiększono
o dwa miliony egzemplarzy, a ponadto
tekst wystąpienia I sekretarza KC PZPR
opublikowały „gazety republikańskie
i obwodowe. Odpowiednie fragmenty z tego przemówienia wraz z komentarzem znalazły się w wydawnictwach
wewnętrznych KC KPZR”. Trudno się
więc dziwić, że 6 kwietnia Ptasiński
opracował dla władz PZPR krótką notatkę o wrażeniach, jakie wywołało ono
w ZSRR. Podkreślał, że przywódcy radzieccy z uznaniem mówili o tym prze-
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sobie na takie demonstracje braku szacunku dla przywódcy partii. Jak można dążyć do skłócenia Gomułki z Gierkiem, i to jeszcze w taki, publiczny sposób. Zaczęto się obawiać, że w Warszawie zaczynają się rozgrywki podobne
do tych, które nabrały coraz groźniejszych wymiarów w Pradze.
Niepokoje naszego kierownictwa
trochę zmniejszył Gomułka w rozmowie telefonicznej, a potem na początku maja, w bezpośredniej rozmowie
z Breżniewem. Powiedział najpierw,
że był to nieodpowiedzialny wyskok
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młodzieży partyjnej; winni zostaJednak – jak sam Kostikow napili ukarani, sprawa nie nabrała szer- sał – „gdzieś między wrześniem a liszego znaczenia. […] Gomułka uznał
stopadem 1968 r. w Moskwie dojrzemarcowy incydent na wiecu za bez- wała myśl, że należy poważnie się lipowrotnie miniony”. Co ciekawe, Ko- czyć z jego przywództwem w Polsce”.
stikow stwierdził, że „w kierowni- Zapytany w tym czasie przez Katuszectwie radzieckim miał rozmiar skan- wa o alternatywę w Polsce, Kostikow
dalu i dźwięk alarmu” i przyczynił się
odpowiedział – jak sam się wyraził –
do „wyhamowania polityki awansów „szybko, zdecydowanie i z przekonamłodych zamierzanej przez Breżnie- niem: »Edward Gierek«”. Zdaniem Kowa w KPZR”52.
stikowa, Katuszew mógł o tym rozmaWiosną 1968 r. Breżniew ewiden- wiać z Breżniewem, Michaiłem Susłotnie wspierał Gomułkę. Już 23 mar- wem, premierem Aleksiejem Kosygica w Dreźnie w czasie narady kierow- nem, ministrem spraw zagranicznych
nictw partyjno-państwowych Bułgarii, Andriejem Gromyką, szefem KGB JuCzechosłowacji, NRD, Polski, Węgier rijem Andropowem, marszałkiem
i ZSRR poświęconej sytuacji w CSRS Dimitrijem Ustinowem i może jeszBreżniew z demonstracyjną wręcz ser- cze z asystentem Breżniewa do spraw
decznością odnosił się do I sekretarza
krajów socjalistycznych KonstantiKC PZPR. Trafnie zwracał na to przed
nem Rusakowem.
laty uwagę Andrzej Garlicki: „Moskwa
Po pewnym czasie poinformowazaangażowana w ostry spór z China- no Kostikowa, że ma przemyśleć „plan
mi, zaniepokojona brakiem lojalności
przygotowań do pracy nad szczegóze strony Ceauşescu i narastającym
łowym poznaniem” Gierka. Sam Kokryzysem politycznym w Czechosło- stikow wyznał: „Była to jedna z najwacji, nie miała wątpliwości, że nale- bardziej tajnych spraw, z jakimi miaży umocnić Gomułkę w Polsce”53. Nad
łem do czynienia w ciągu 16 lat pracy
Wisłą żartowano nawet, iż Moczaro- w KC. Chciałbym być dokładnie zrowi do zastąpienia „Wiesława” na fotelu
zumiany. Nigdy nie słyszałem o jakiejś
I sekretarza KC PZPR (jeżeli rzeczywi- decyzji, że Gierek ma zmienić Gomułście to było jego celem w Marcu) zabra- kę. […] Uwzględnialiśmy jedynie sytukło tylko jednego głosu poparcia: głosu
ację, ewentualność, w której może odLeonida Breżniewa.
chodzić Gomułka i ktoś musi objąć po
Jak się wydaje, na Kremlu kogo in- nim funkcję. Chodziło o to, aby dobrze
nego widziano jednak wówczas jako
wcześniej tego kogoś znać, wiedzieć,
następcę Gomułki. Dla tzw. osób do- czego można się po nim spodziewać,
brze wprowadzonych nie było także
wiedzieć, czy angażować się w poparżadną tajemnicą, że wraz z upływem
cie, czy zachować wstrzemięźliwość”54.
Było to tym ważniejsze, że w Mosczasu radziecki przywódca coraz wykwie – jak utrzymywał Kostikow –
raźniej faworyzował Gierka, w nim
przede wszystkim lansowano Moczaupatrując przyszłego I sekretarza KC
PZPR. Kostikow usprawiedliwiał kie- ra, a nie Gierka. Zajmował się tym ambasador Ptasiński, który wraz z radcą
rownictwo radzieckie: „To, że Gierek
został przez nas upatrzony na następ- ambasady PRL Bogumiłem Rychłowcę Gomułki, nie oznaczało, iż uczestni- skim stworzył „ni mniej, ni więcej
czyliśmy w przygotowaniach do prze- tylko przedstawicielstwo Mieczysławrotu w celu obalenia pierwszego se- wa Moczara i ogólnopolskiego ruchu
»partyzantów«. Ambasador praktyczkretarza KC PZPR”.
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nie nie zajmował się niczym innym, jak nił zaangażowanie Gomułki „w ratoutrwalaniem w Moskwie wizerunku wanie socjalizmu w Czechosłowacji”
swego przyjaciela o niezwykłych zale- i w listopadzie 1968 r. na V Zjeździe
tach, stratega, myśliciela i jedyną przy- PZPR udzielił mu manifestacyjnego
szłość kraju”. Kostikow wspominał jed- wręcz poparcia. Jednocześnie sekreno z przyjęć: „Ptasiński tak się zagalo- tarz generalny KC KPZR proklamował
pował, że wzniósł toast: – Wypijmy w Warszawie doktrynę o ograniczoza nasze Moczarstwo! Tak, przyjacie- nej suwerenności krajów „wspólnoty
le, Moczarstwo! Nie było końca rado- socjalistycznej” i prawie pozostałych
ści: – Brawo! Za Moczarstwo!”. Kosti- „państw bloku” do interwencji w krakow nie krył swego oburzenia wywo- ju, w którym w pojęciu Kremla został
łanego tymi demonstracjami. Według
zagrożony ustrój socjalistyczny. Zasaniego, Ptasiński i Rychłowski po prostu
da ta ogłoszona niespełna trzy miesiąwystępowali otwarcie przeciwko przy- ce po inwazji Układu Warszawskiego
wództwu Gomułki55.
na Czechosłowację dla komunistyczJak już jednak wspomniano, z pew- nych przywódców w Europie Środkonością w 1968 r. w utrzymaniu się u ste- wo-Wschodniej miała z jednej strony
ru władzy, a następnie odbudowie swo- stanowić przestrogę, by przypadkiem
jej pozycji pomogły Gomułce przede
nie próbowali podążać drogą czechowszystkim wydarzenia na arenie mię- słowackiego reformatora Alexandra
dzynarodowej, a zwłaszcza rola, jaką Dubčeka, z drugiej zaś przypomnieI sekretarz KC PZPR odegrał w stłumie- nie, że kierowane przez nich kraje leniu Praskiej Wiosny56. Breżniew doce- żą w strefie dominacji radzieckiej.
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TO BYŁ OGIEŃ, W KTÓRYM WYKUWAŁY
SIĘ ELITY PRZYSZŁEJ OPOZYCJI
Rozmowa z Piotrem Osęką
Redakcja: Jakie było międzynarodowe tło wydarzeń marcowych? Jakie
znaczenie miał konflikt między Izraelem a państwami arabskimi?
Piotr Osęka: Wybuch wojny na Bliskim
Wschodzie w czerwcu 1967 r. był takim kamieniem, który poruszył lawinę.
Konflikt bliskowschodni był wielkim
zwycięstwem Izraela, państwa będącego w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i państwami zachodnioeuropejskimi. Przeciwnikami były kraje arabskie:
Egipt, Syria i Jordania, które z kolei były
sprzymierzone ze Związkiem Radzieckim. Były wyposażone w radziecką
broń wspieraną przez radziecką myśl
wojskową. Zwycięstwo Izraela oznaczało triumf zachodniej myśli wojskowej nad koncepcjami i sztuką wojenną
Układu Warszawskiego. Konflikt arabsko-izraelski był zatem formą zastępczej wojny między Stanami Zjednoczonymi a blokiem sowieckim. Stąd wynikała bardzo gwałtowna reakcja Moskwy, Leonida Breżniewa i całego Biura Politycznego KPZR, i wymuszenie
na państwach sojuszniczych, by potępiły Izrael i zerwały stosunki dyplomatyczne. W następstwie tego Polska zerwała stosunki z Izraelem, a I sekretarz
KC PZPR Władysław Gomułka na kongresie związków zawodowych wygłosił
słynne przemówienie, w którym ludność żydowską porównał do piątej kolumny w czasie wojny.
Wszystko wskazuje na to, że Gomułka był porywczy. Przed tymi wydarzeniami od kilkunastu przynajmniej dni
z MSW, kierowanego przez Mieczysława Moczara, bezpośrednio na jego biur-
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ko trafiały raporty o nastrojach społecznych. Dokładnie je czytał. W raportach wskazywano, jak bardzo nielojalni są polscy Żydzi, czy Polacy żydowskiego pochodzenia. Z radością
przyjmują zwycięstwo Izraela, a przecież Izrael jest państwem wrogim.
W domyśle: są to potencjalni zdrajcy.
Pod wpływem treści analiz MSW Gomułka wygłosił to zdanie o piątej kolumnie, którego, moim zdaniem, potem żałował. Choć oczywiście nigdy
o tym sam nie mówił.
Przemówienie Gomułki uruchomiło
mechanizm czystki. Mieczysław Moczar, szef MSW i jego środowisko polityczne w resorcie dostali tym samym
zielone światło dla rozliczeń z Żydami.
W 1967 r. stosunki dyplomatyczne
z Izraelem zerwały także inne państwa Układu Warszawskiego. Antysemityzm był już w przeszłości narzędziem rozgrywek w partiach komunistycznych. Czy i tym razem fala nagonki przeszła z podobną siłą
przez cały blok sowiecki?
W Polsce miało to najbardziej intensywny przebieg, gdyż nałożyło się na istniejący konflikt społeczny w strukturach władzy. Istniało bowiem pokolenie czterdziestolatków sfrustrowanych tym, że nie mają szans na karierę, bo wszystkie bardziej atrakcyjne
stanowiska wciąż zajmowała starsza
generacja działaczy partyjnych. Zajęli je często zaraz po wojnie i trzymali się tych stanowisk, nie było bowiem
naturalnych mechanizmów wymiany elit partyjnych. Wśród sfrustrowanych działaczy partyjnych domino-

Po lewej:
Izraelskie czołgi na Wzgórzach
Golan, 10 czerwca 1967.
Zbiory Rządowego Biura Prasowego Izraela
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wało przeświadczenie, że to żydowska
grupa/klika zajęła te stanowiska i broniła do nich dostępu Polakom. Ten mechanizm i inne nałożyły się na siebie
wywołując ciąg zdarzeń. Czyli w 1968 r.
nie było jednej dominującej przyczyny
wydarzeń tylko współistniejące procesy.
Natomiast zjawisko antysemityzmu
w tym okresie w innych krajach komunistycznych nie miało tak silnego charakteru. Z wyjątkiem ZSRR, gdzie te
procesy z dużą siłą ujawniły się parę lat
później. Ale generalnie hasła antysemickie już wcześniej wykorzystywano
w rozgrywkach politycznych, również
w innych krajach komunistycznych.
Czy konflikt wewnątrzpartyjny miał
również ideowe podłoże?
W 1968 r. byli tzw. partyzanci, czyli
środowisko Moczara i byli dawni działacze KPP, ci starzy komuniści, wśród
nich sporo o żydowskich korzeniach.
Nie było walki frakcyjnej w ścisłym
znaczeniu, tak jak to miało miejsce
w latach 50., czyli rywalizacji różnych
wizji przebudowy państwa. W 1968 roku grupa atakowana przez „partyzantów” chciała po prostu zachować swoją
pozycję w strukturach władzy. Potem
dochodziła jeszcze walka z antysemityzmem i nacjonalizmem. Przykładem jest tu Mieczysław Rakowski, który był wyrazicielem poglądów tego środowiska starszej generacji komunistów.
W Dziennikach wspominał o oburzeniu, o atmosferze strachu, o tym, że komunizm, który miał być swoistym remedium na nacjonalistyczne szaleństwo zostaje tym szaleństwem zarażony. Moczara postrzegał jako narodowego komunistę. Ale to są reaktywne poglądy. Koniec lat sześćdziesiątych to jest
okres, kiedy w kraju nie było żadnych
planów reform. Ofensywną stroną byli
tylko moczarowcy, to oni kierowali politykę partyjną na tory nacjonalistyczne.
Ale też sam Gomułka grał silnie kartą
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narodową, antyniemiecką. Legitymizacja nacjonalistyczna od początku lat 60.
była silnie związana z podkreślaniem
martyrologii narodu polskiego w okresie II wojny światowej.
Rok 1968 r. to okres buntu młodego
pokolenia, który ujawnił się w wielu
krajach na świecie, od Stanów Zjednoczonych, przez Europę Zachodnią
po Japonię. Czy te zjawiska – o różnej
genezie, różnych przejawach – miały
wpływ na Marzec w Polsce?
Tak naprawdę żelazna kurtyna była szczelna i niewiele przenikało nowych prądów. Niewiele było podróży,
wzajemnych kontaktów. Oczywiście
niektórzy zetknęli się z tymi procesami, które miały miejsce na Zachodzie.
Na przykład Karol Modzelewski, który w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych był na stypendium we Włoszech i widział rodzący się ruch studencki. Ci, którzy mieli okazję widzieć to, co się działo na Zachodzie,
dostrzegali różnice, przede wszystkim
związane z charakterem systemu politycznego, zakresem wolności obywateli. Ruch studencki w Polsce rozwijał
się w poczuciu zagrożenia represjami,
konieczności samoograniczania się.
Bunt młodzieżowy na Zachodzie
dopiero rósł, kiedy w Polsce wybuchły
protesty studenckie. Wcześniej hasła
przeciwko wojnie w Wietnamie znajdowały pewien odzew na Uniwersytecie Warszawskim. Były jednak interpretowane w sposób niezależny od
intencji władzy. Na UW pojawiła się
na przykład ulotka, która w treści potępiała interwencję USA w Wietnamie, ale w ten sposób, że było czytelne, iż chodzi też o stłumienie powstania węgierskiego w 1956 r.
Sądzę, że znacznie bardziej Praska Wiosna wywarła wpływ na to,
co się działo wśród studentów w Polsce w 1968 r.
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Czy masowe protesty w Marcu były
zaskoczeniem dla władzy?
Polacy w latach sześćdziesiątych byli społeczeństwem młodym. W dorosłość wchodziło pokolenie powojennego baby boom. Dorosła rzesza młodych
ludzi, dla których były potrzebne miejsca pracy, a za chwilę będą mieli swoje dzieci, dla których trzeba szykować
szkoły. Ta fala budów „tysiąclatek” też
była z tym związana.
Wydaje się, że ten ruch marcowy zrodził się bardzo nieoczekiwanie. Nic nie
wskazywało, by wśród młodych ludzi
w Polsce był taki potencjał buntu. Więcej wskazywało, że mamy raczej do czynienia z pokoleniem konformistycznym.
Jedyny zalążek fermentu, to środowisko
„komandosów” na Uniwersytecie Warszawskim. To, co się wydarzyło na Uniwersytecie Warszawskim, rozbicie wiecu 8 marca indukuje bunt na terenie
całego kraju. Wbrew temu, co sądziła
Służba Bezpieczeństwa, nie było w tym
żadnego spisku. Wiadomość o tym,
co się wydarzyło na UW, rozpowszechniana często za pośrednictwem Wolnej
Europy, że wiec pokojowy, i to w murach
uniwersytetu, został brutalnie zaatakowany, była takim wstrząsem dla młodzieży, że ta zareagowała protestami.
Mimo że ówczesna młodzież uważała
PRL za swój kraj. Nagle okazało się, żePRL jest opresyjny, brutalny, na dodatek oficjalna propaganda szerzy kłamstwa. I to okazało się paliwem, które
poderwało młodzież na uniwersytetach, ale nie tylko, również poza ośrodkami uniwersyteckimi. Ta działalność
na uczelniach przybrała jednak formę
bardziej zorganizowaną poprzez tworzenie komitetów studenckich, przygotowywanie ulotek.
Pewien grunt przygotowała sprawa
Dziadów. Przez cały luty kwestia zdjęcia
spektaklu oddziaływała na świadomość
środowisk studenckich. W tym czasie
np. we Wrocławiu pojawiły się ulotki
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w tej sprawie, ale z moich badań wynika, że poza tym niewiele się działo. Jeśli władza się czegoś bała, to raczej reakcji robotników, bo wtedy widoczne
były symptomy kryzysu gospodarczego. W 1967 r. w wielu zakładach pracy wybuchały strajki, takie punktowe.
Na uczelniach tu i tam były grupki,
które się spotykały, dyskutowały, ale
bunt w Marcu miał jednak charakter
samorodny. Środowiska i sieci kontaktów zrodziły się w ogniu tego marcowego buntu. Również wtedy dopiero
wyłonili się liderzy. Oni nie byli przywódcami jakichś wcześniej działających grup. Pewną rolę odegrały uczelniane struktury Zrzeszenia Studentów Polskich. Miały charakter swego rodzaju parlamentu studenckiego,
nie politycznego. Często liderzy marcowych protestów to byli ludzie, którzy mieli jakieś doświadczenie organizacyjne, którzy działali w zespole np. byli to właśnie ludzie ZSP, czy
nawet członkowie Związku Młodzieży SocjalistycznejI. Na Uniwersytecie
Warszawskim zresztą przez jakiś czas
ZMS był przejęty przez kontestatorów,
dopóki władze nie zorientowały się
i mówiąc kolokwialnie, nie odbiły go.
Były to zalążki działalności jeszcze nie
antysystemowej a asystemowej, która
łatwo mogła przerodzić się w działalność antysystemową.

Pod auspicjami
warszawskiego
ZMS działał Klub
Poszukiwaczy
Sprzeczności,
a w ramach Komitetu
Uczelnianego ZMS
– Polityczny Klub
Dyskusyjny
(przyp. red.).
I

Jak protesty studenckie były odbierane przez inne grupy społeczne?
Niewiele wiadomo o uczestnikach marcowych protestów spoza środowisk
studenckich. W manifestacjach brali
udział młodzi robotnicy. Byli zatrzymywani, poddawani represjom. Nie tworzyli jednolitego środowiska. Ich reakcje były spontaniczne i żywiołowe.
Jest prawdą, że studenci w Marcu 1968 r. bardzo liczyli na to, że robotnicy się do nich przyłączą. Wysyłali emisariuszy do fabryk. Skąd to się
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brało? Było to być może nawiązanie
do 1956 r., do wspólnych wieców robotników i studentów. Wydawało się,
że tę atmosferę można wskrzesić. Myślę, że pobrzmiewała w tym także pamięć historyczna o powstaniu styczniowym, o zbrataniu szlachty i chłopów, przekonanie, że tylko elity zjednoczone z ludem są w stanie stawić
czoło zaborcy. Wystąpienie samych
studentów było łatwe do stłumienia.
Wydawało się, że jeśli wystąpią także robotnicy, czyli także rodzice tych
protestujących studentów, to będzie
to ruch ogólnonarodowy, rodzaj nawet powstania antykomunistycznego.
Choć wówczas nie posługiwano się
taką retoryką antykomunistyczną, ale
na pewno antyautorytarną.
Wielu uczestników Marca, z którymi rozmawiałem mówiło mi, że to

było ich największe rozczarowanie
i poczucie klęski, że robotnicy pozostali obojętni. Nie doszło do tego,
co się zdarzyło we Francji, że związki zawodowe w geście solidarności ze
studentami Sorbony ogłosiły strajk
generalny.
Czy robotnicy uważali, że protesty
studenckie są bezzasadne?
Było wiele powodów takiej sytuacji.
Bunty robotnicze miały inny cykl, inną
dynamikę. One znalazły swoje spiętrzenie dwa lata później. W środowiskach
robotników istniała innego rodzaju hierarchia. Młodzi byli raczej podporządkowani, liderzy opinii wywodzili się
ze starszej generacji robotników, która
w 1968 r. się nie buntowała.
Robotnicy odczuwali oczywiście
trudności gospodarcze tamtego czasu,

Barykady na ulicach Bordeaux
we Francji w maju 1968 roku.
Fot. Tangopaso,
zbiory Wikimedia Commons
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absurdy zarządzania produkcją, niesprawiedliwości płacowe, czy złe warunki pracy. Studenci nie rozpoznawali tych problemów. Ich bunt nie
miał haseł ekonomicznych czy socjalnych, więc z punktu widzenia robotników był nieczytelny. Obydwie grupy
społeczne inaczej definiowały własne
interesy i własne potrzeby, inne były ich kompetencje. Jest to istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jednym
z detonatorów wydarzeń była sprawa
przedstawienia Dziadów, a stale przewijającym się postulatem była kwestia cenzury. Odnosząc się do robotników studenci nie potrafili sformułować czytelnych haseł, operowali sloganami propagandowymi: „studenci
z ludźmi pracy”, itp.
To doświadczenie było ważne dla
środowisk studenckich, dla środowisk inteligenckich. Byli przekonani,
że przegrana w Marcu była efektem
tego, że byli osamotnieni. To przeświadczenie towarzyszyło im w przyszłości. Moim zdaniem, jest to jedno
z najważniejszych doświadczeń pokolenia ’68, które później zaowocowało przekonaniem, że tylko wspólne
działania mają szansę osiągnąć sukces.
Niektórzy historycy krytykują tę prostą interpretację kryzysów politycznych: studenci protestowali w 1968 r.,
robotnicy w 1970 r. i dopiero w 1980
r. miało miejsce wspólne wystąpienie
zakończone politycznym sukcesem.
Ale z wielu wspomnień wynika, że
uczestnicy tych buntów właśnie w taki sposób widzieli ich społeczny mechanizm.
Mówiąc o postawach robotników
trzeba jednak zupełnie odrębnie traktować oficjalne wiece w fabrykach popierające politykę władz. To był element kampanii propagandowej, a rzekome spontaniczne manifestacje załóg były starannie wyreżyserowane.
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Czy da się wyróżnić „pomarcową”
klasę polityczną na wzór solidarnościowej, czy postkomunistycznej?
Czystka antysemicka pociągnęła za sobą cykl awansów. Na opróżnione w jej
następstwie miejsca wchodzą nowi ludzie, zarówno na szczeblu centralnym,
jak i na niższych poziomach. Często
są to ludzie powiązani z Moczarem,
sympatyzujący z frakcją „partyzantów”.
Te zależności nie są oczywiście takie
proste, często jest to piramida powiązań personalnych, ale na szczycie jest
osoba Moczara. Przykładem zmiany
pokoleniowej i politycznej są marcowi docenci na uniwersytetach. Nie da
się tutaj uciec od moralnych ocen. Jest
to środowisko najczęściej mniej zdolne niż ci profesorowie, którzy zostali
wyrzuceni. Mniej zdolne, ale za to bardziej lojalne. Ideologicznie nie wierzą
w komunizm, szukają dróg realizacji
własnej kariery. Jeśli już szukać jakiejś
ideologii w ich poglądach, to bardziej
jest to nacjonalizm niż komunizm, bardziej jest to szowinizm niż internacjonalizm. Kisielewski mówił o tym zjawisku: falanga aryjskich arywistów.
Na szczeblu centralnym to jest
np. zastąpienie Mariana Spychalskiego przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisku ministra obrony narodowej. Sam Moczar został odsunięty na boczny tor. Otrzymał to, co się
nazywa kopniak w górę. Został zastępcą członka Biura Politycznego, które to
stanowisko w hierarchii jest wysoko lokowane, ale nie wiąże się z nim realna władza. Faktyczne wpływy wiązały
się z szefowaniem MSW, które Moczar
utracił. Zastąpił go człowiek spoza tego układu, Kazimierz Świtała.
Gomułka w którymś momencie zorientował się, że czystka marcowa wymknęła się spod kontroli i sam zaczął
ją stopować. Część najbardziej aktywnych graczy marcowych, m.in. z MSW,
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Mieczysław Moczar,
ok. 1980.
Archiwum fotografii
„Trybuny Ludu”

została odsunięta na boczny tor. Przykładem Tadeusz Walichnowski, zastępca dyrektora Departamentu III MSW.
Ci ludzie nie wypadają z polityki. Kiedy orientują się, że Moczar przegrał,
zaczynają kierować swoje sympatie
na Edwarda Gierka. O ile działalność
pokolenia KPP zbudowana była wokół
kośćca ideowego, to zastąpiła je kohorta pokoleniowa ludzi bezideowych. Dobrze pokazuje to technokratyczny charakter komunizmu w czasach Gierka.
I w dużej mierze to przesądza, że komunizm zaczyna chylić się ku upadkowi, bo oni nie zamierzają walczyć o „socjalistyczną ojczyznę” w imię zinternalizowanych ideałów, bo ich nie mają.
Jakie konsekwencje miały wydarzenia marcowe dla późniejszych przemian demokratycznych w Polsce?
Pokolenie marcowych kontestatorów
jest moim zdaniem jednym z najważniejszych w powojennej Polsce, na równi z pokoleniem powstania warszawskiego czy legionów w II RP. W tym
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przypadku historia tak się potoczyła,
że to pokolenie mogło dojść do zwycięstwa. Nie był jego udziałem kataklizm
na miarę powstania warszawskiego, po
którym nadszedł czas władzy komunistycznej, wielu zmuszającej do przyjęcia postaw konformistycznych czy wycofania się z życia publicznego. Pokolenie marcowe jest taką falą, która przechodzi przez polską historię w latach
70. i 80. tworząc szkielet, wokół którego tworzą się szeregi antykomunistycznej opozycji w drugiej połowie
lat siedemdziesiątych. Nawet we władzach „Solidarności” był duży procent
ludzi z doświadczeniem marcowym.
Działo się tak dlatego, że Marzec ’68
był ważną szkołą kultury politycznej dla przyszłych działaczy opozycji.
W działaniu uczyli się, jak organizować wiece, jak przemawiać do tłumu.
To szkoła, która była istotna np. kiedy
powstawał KOR. Trzeba było umieć
rozmawiać z ludźmi, formułować postulaty tak, aby trafiały one do ludzi
spoza własnej grupy społecznej. Także,
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TO BYŁ OGIEŃ, W KTÓRYM WYKUWAŁY SIĘ ELITY PRZYSZŁEJ OPOZYCJI
jak powiedziałem, w 1980 r. procentuje umiejętność nawiązywania kompromisów, przekraczania barier między środowiskami. Powiedziałbym,
że zwycięstwo w wyborach 4 czerwca
1989 r. jest tego odległym echem, prolongowanym efektem Marca.
Doświadczenie Marca 1968 r. skutkuje też ogromnym zniechęceniem
młodego pokolenia do systemu politycznego. Władza komunistyczna
bezpowrotnie traci młodych, przede
wszystkim młodą inteligencję, której
postawa ma przecież duże znaczenie
dla kształtu państwa. To była lekcja wyciągnięta ze starcia się z milicją, bezpośredniego doświadczenia opresyjności
systemu, kłamstwa. Późniejsza o parę miesięcy interwencja państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji
wzmacnia towarzyszące temu emocje
wstydu i zażenowania. Nie jestem jednak pewien, czy udział wojsk polskich
w tym najeździe w powszechnym odbiorze był sprawą hańbiącą. W źródłach są ślady takich reakcji, które stanowią odbicie różnych antyczeskich
stereotypów.
Wydarzenia marcowe miały zatem
długofalowe konsekwencje polityczne i społeczne.
Trzeba podkreślić, że Marzec bardzo
podzielił polskie społeczeństwo. Dla
młodej inteligencji był zimnym prysznicem. Z drugiej strony uderzenie
w nacjonalistyczny, antysemicki bębenek, gloryfikacja narodowej ideologii
przysporzyły władzy popularności. Mamy do czynienia z silnym napływem nowych członków do partii. Dostrzec można przeciwstawne procesy społeczne:
jedni się ostatecznie od systemu odwracają, a inni przeciwnie, zaczynają doceniać nie tyle system polityczny, co ówczesną Polskę jako państwo narodowe,
wreszcie wolne od Żydów.
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Ale trzeba też pamiętać, że Marzec
nauczył wiele osób ostrożności wobec
szowinistycznych i nacjonalistycznych
doktryn politycznych. Rok 1968 r. wykształcił przywiązanie do takich wartości, jak prawa człowieka, wolność słowa.
Generacja marcowa, czyli osoby urodzone mniej więcej między
1945 a 1948 r. to roczniki, z których
wywodzi się stosunkowo dużo osób
uczestniczących w życiu publicznym.
To był ogień, w którym wykuwały się
elity przyszłej opozycji. Elity nie tylko
w znaczeniu przywódców, ale chodzi
o rzesze osób, które w 1980 r. przystąpiły do organizowania strajków, komitetów założycielskich, które miały odwagę się zaangażować i wiedziały, jak
to zrobić, mając już pewne wzory organizacyjne. Z pokolenia marcowego –
choć oczywiście nie tylko – rekrutowało się wiele osób, które budowały zręby
III Rzeczypospolitej.
Z drugiej strony współcześnie możemy obserwować gwałtowny renesans mowy marcowej w publicznych
wystąpieniach, w mediach społecznościowych i na forach internetowych.
Bardzo silnie obecne są całe związki
frazeologiczne i schematy interpretacyjne, które były wykorzystane w Marcu 1968 r. Nie zawsze są one intencjonalne, ale wskazują na trwałość pewnych procesów społecznych i schematów myślenia, zbitek światopoglądowych, w tym również antysemickich.
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WYDARZENIA MARCOWE 1968 ROKU
W LUBLINIE
Małgorzata Choma-Jusińska
Lubelski Marzec 1968 r. odzwierciedlał te wydarzenia i procesy, które w tym
okresie zaistniały w innych ośrodkach
w kraju. Atmosfera napięcia ujawniła
się jeszcze w czerwcu 1967 r. w związku
z wybuchem wojny arabsko-izraelskiej.
Objęła jednak tylko niewielką społeczność żydowską. Rozpętana wówczas
nagonka „antysyjonistyczna” wzmogła także plotki i dyskusje, dotyczące
sytuacji politycznej w kraju i ewentualnych zmian personalnych w kierownictwie partyjnym. Była swego rodzaju
przygrywką do wydarzeń w marcu następnego roku.

ATMOSFERA POLITYCZNA
NA POCZĄTKU 1968 R.
Lublin w tamtym czasie był dużym
ośrodkiem akademickim. Na czterech
uczelniach państwowych (Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższej Szkole Inżynierskiej, Wyższej Szkole Rolniczej i Akademii Medycznej)
oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim łącznie studiowało ponad szesnaście tys. osób. Środowiska akademickie
należały do tych, które szczególnie dotknęło zaostrzenie polityki wewnętrznej przez ekipę Władysława Gomułki,
zwłaszcza walka ze zwolennikami liberalizacji wśród intelektualistów i twórców. Jak wspomina ówczesny student filologii polskiej UMCS, w jego otoczeniu
dotkliwie odczuwano zaostrzenie cenzury, trudności w dostępie do literatury polskiej i obcej wydanej na Zachodzie oraz ograniczenia swobody wypowiedzi, nawet w tekstach literackich1.

nr 47 (2018)

Różnymi kanałami do Lublina docierały informacje o fermencie w środowiskach akademickich w Warszawie, m.in.
protestach po zdjęciu z afisza przedstawienia Dziadów w Teatrze Narodowym. Uczennice z lubelskiego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej były na ostatnim spektaklu
Dziadów2. O napięciu wokół przedstawienia dyskutowali członkowie Stowarzyszenia Polskich Aktorów Teatru i Filmu. Lubelscy artyści otrzymali rezolucję Komisji Programowej SPATiF, domagającą się przywrócenia Dziadów
oraz dialogu władz partyjnych i państwowych ze środowiskami twórczymi
w sprawach polityki kulturalnej. Nie ma
jednak informacji, by artyści lubelscy tę
rezolucję poparli3. W Lublinie pracowało kilkoro wykładowców zatrudnionych
także na uczelniach i w placówkach naukowych warszawskich, m.in. Maria
Żmigrodzka, badaczka romantyzmu
i pozytywizmu, związana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Na Wydziale Humanistycznym UMCS od 1955 r. pracował wybitny historyk Adam Kersten. Studiowało
tutaj kilka osób pochodzących z Warszawy. I odwrotnie, lublinianie studiowali na uczelniach warszawskich. Wielu
studentów, a nawet uczniów szkół średnich słuchało audycji Radia Wolna Europa (zresztą nieraz zbiorowo, jak grupa
młodzieży jednego z techników mieszkająca w internacie). Krążyły zatem informacje o fermencie w warszawskich
środowiskach intelektualnych. Dyskusje o bieżących wydarzeniach były jednak ograniczone do małych kręgów towarzyskich. Dopiero 5 i 6 mar-

Niniejszy tekst jest
uzupełnioną wersją
artykułu Małgorzaty Chomy-Jusińskiej
Lublin, który ukazał
się w zbiorze Oblicza
Marca (Seria „Konferencje IPN”, tom 15),
Warszawa 2004,
wyd. IPN.

Po lewej:
Władysław Gomułka podczas
wizyty w Lublinie w 1967 roku.
Zbiory Witolda Karpińskiego
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ca na adres poszczególnych wydziałów
UMCS i struktur Zrzeszenia Studentów Polskich przysłano ulotki z żądaniem zmian w kierownictwie partyjnym, zagwarantowania swobód i wolności. Zostały rozesłane pocztą (nadane w Gdańsku)4.
Od lutego informacje docierające
z Warszawy wyraźnie ożywiły dyskusje
na temat sytuacji w PZPR i spodziewanych zmian w jej kierownictwie. Spekulowano na przykład, że Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC PZPR zastąpić
miał Edward Gierek lub Mieczysław Moczar. Wspominano o dymisji przewodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba
ze względu na zły stan zdrowia. W kręgach wojskowych i robotniczych najwięcej emocji miały budzić ewentualne
zmiany w Ministerstwie Obrony Narodowej i wśród kadry oficerskiej. W meldunkach SB o nastrojach społecznych
w regionie, przekazywanych do kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, stosunkowo dużo miejsca zajmowały informacje o dyskusjach na temat
„nadreprezentacji” osób pochodzenia żydowskiego na wysokich stanowiskach
partyjnych. W Lublinie, jak w całym kraju, powtarzano plotki o żydowskim pochodzeniu szefa resortu Mariana Spychalskiego i jego żony oraz mianowaniu
Żydów na wysokie stanowiska w wojsku.
Ludzie, którzy wnikliwiej obserwowali sytuację międzynarodową (np.
za pośrednictwem Radia Wolna Europa), spekulowali o konsekwencjach
zmian politycznych w Czechosłowacji. Interpretowano je najczęściej jako usunięcie ze stanowisk osób związanych z Moskwą, a w konsekwencji
poszerzenie zakresu wolności i większe zbliżenie z Zachodem. Jako główny mechanizm zmian niektórzy postrzegali konflikt między władzą a inteligencją. Tym opiniom towarzyszyły nadzieje na podobny rozwój wydarzeń w Polsce5.
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Sytuacja wśród studentów w Warszawie w pierwszych dniach marca została
uznana w MSW za poważną, w związku z czym 5 marca lubelska SB oficjalnie powiadomiła o napięciach w stolicy
lubelski aktyw partyjny, władze uczelni,
organizacji młodzieżowych i placówek
kulturalnych. Działacze partyjni rozpoczęli prewencyjne rozmowy ze studentami. 7 marca, po ujawnieniu wspomnianych ulotek w Lublinie, w czasie
narady w KW PZPR dyskutowano na
temat przeciwdziałania ewentualnym
wystąpieniom studenckim6.
Napięcie w Lublinie wyraźnie wzrosło dopiero po zajściach w Warszawie
8 i 9 marca. W komentarzach do wydarzeń, odnotowanych w środowisku
akademickim, zarzucano władzom zahamowanie rozwoju kultury polskiej,
ograniczanie swobód demokratycznych. Wyrażano poparcie dla studentów i krytykowano władze za brutalne użycie sił porządkowych. Powtarzano też plotkę o śmierci studentek7. Poza
uczelniami i wśród robotników – zdaniem funkcjonariuszy MSW – najczęstsze były opinie o niepotrzebnej pobłażliwości władz wobec młodych ludzi („niedługo to zechcą obalić rząd”),
zwłaszcza tych, wywodzących się z dobrze sytuowanych rodzin. Oczekiwano
zaostrzenia „klasowych” kryteriów doboru kandydatów na studia8. Z perspektywy czasu trudno jest ocenić, czy taki
rozkład opinii, antagonizujący studentów czy szerzej środowisko uniwersyteckie i robotników, odpowiadał realnym
nastrojom w społeczeństwie; na ile był
to wynik naturalnego konfliktu pokoleniowego lub braku wspólnych interesów
tych grup społecznych, a w jakim stopniu wynikał z różnych postaw politycznych. Pewien wpływ miało również oddziaływanie oficjalnej propagandy. Nie
jest wykluczone, że treść raportów SB
o nastrojach społecznych pokazywała
obraz rzeczywistości pożądany z punk-
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tu widzenia interesów rywalizujących w Lublinie z udziałem rektorów uczelfrakcji partyjnych.
ni, sekretarzy komitetów uczelniaW nocy z 9 na 10 marca, przede wszyst- nych PZPR i przewodniczącego Zakim na terenie miasteczka akademi- rządu Wojewódzkiego ZMS. Zebrackiego, zostały rozrzucone ulotki. Ra- ni dyskutowali o poczynionych dziaporty SB wspominają o kilkudziesięciu
łaniach prewencyjnych. Ocenili naznalezionych egzemplarzach, ale moż- stroje na poszczególnych uczelniach.
na przypuszczać, że tej i następnej no- Najbardziej ustabilizowana była sycy rozpowszechniono ich znacznie wię- tuacja na AM, jak stwierdzono dzięki
cej. Większość miała prostą jednozda- skutecznym działaniom zapobiegawniową treść: zapowiadały na 11 marca
czym rektora uczelni. Najbardziej nawiec przed Chatką Żaka w geście soli- pięta atmosfera panowała wśród studarności ze studentami Warszawy. Inne
dentów UMCS i WSR13. Głównym cezawierały także hasło: „Żądamy wolno- lem władz było niedopuszczenie do
ści, prawa, polskości. Studenci z W-wy wiecu, a tym bardziej do wyjścia stuuwięzieni”. Przygotowali je prawdopo- dentów na ulice i zapobieżenie sytuacji,
dobnie niezależnie studenci II roku fi- „w której niezbędna będzie interwencja MO”. Nie były wówczas znane perlologii polskiej oraz prawa i ekonomii
UMCS9. Jeden z uczestników wyda- sonalia osób zaangażowanych w przyrzeń w Lublinie wspomina, że w grupie
gotowanie wiecu, co utrudniało przeinicjatorów i wykonawców ulotek byli
ciwdziałanie. Stałe Kolegium Rektorm.in. Waldemar Bugaj, Zbigniew Fron- skie miało koordynować decyzje władz
czek, Stanisław Kieroński, Józef Osmala
uczelni państwowych. Działalność
i Stanisław Rogala z polonistyki10.
„wyjaśniającą” prowadził aktyw partyjAtmosfera wśród studentów wskazy- ny i młodzieżowy, zwłaszcza ZSP. I sewała, że apel o udział w wiecu trafił na
kretarz KW PZPR Władysław Kozdra
podatny grunt. Władze, świadome ros- wyraźnie zalecił, by „prowokatorów”
nącego napięcia, podjęły przeciwdzia- „izolować i postępować w stosunku
łanie. 10 marca rektorzy państwowych
do nich bezwzględnie”. KM PZPR zmouczelni wydali oświadczenia potępiają- bilizował Ochotnicze Rezerwy Milice zajścia w Warszawie. To samo uczy- cji Obywatelskiej i grupy tzw. aktywu
niły różne organizacje młodzieżowe: robotniczego, by „w razie wichrzycieluczestnicy sprawozdawczo-wyborczej
skich zajść” interweniowały „sprawnie
konferencji Związku Młodzieży Wiej- i energicznie”14. Teren miasteczka akaskiej oraz Rada Okręgowa i rady uczel- demickiego prewencyjnie patrolowaniane ZSP11. ZMW miał 10 marca za- li funkcjonariusze MO i SB, co jednak
chęcać swoich członków do podpisania
dodatkowo wzmagało napięcie. W nierezolucji urządzając imprezę na poły to- których szkołach średnich, zwłaszcza
warzyską, „wielki ubaw z żarciem i pi- zlokalizowanych najbliżej uniwersyciem”, jak określiła to jedna ze studen- tetów, po lekcjach do około godziny
tek. Mimo takich przedsięwzięć, kiedy 15 zatrzymano w szkole uczniów starw Lublinie rozrzucone zostały ulotki, in- szych klas15.
Interesującym źródłem do analizy
formujące o wiecu studenckim 11 marca, część członków ZMW uznała oficjal- nastrojów wśród studentów przed wiecem jest skontrolowana przez SB koreną rezolucję za niesłuszną i deklarowała
spondencja. Listy świadczą o niepewswój udział12.
Rankiem 11 marca odbyło się po- ności studentów, jak interpretować wysiedzenie Sekretariatu KW PZPR darzenia: „każdy inaczej mówi, właści-
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wie trudno wierzyć i nie wiadomo komu wierzyć”16. Najczęściej jako przyczynę wiecu przywoływano potrzebę
solidarności ze studentami Warszawy
i protestu przeciwko zawieszeniu Dzia‑
dów, choć jedna ze studentek przypisała zgromadzeniu szerszy kontekst, określając charakter wiecu jako „polityczny,
antyrządowy”17. Studenci dostrzegali
zasadność protestu, wielu deklarowało swój udział, ale jednocześnie obawiali się konsekwencji18. Część osób była
ostrzegana przez wykładowców czy bliskich, by się nie angażowali, jak odbiorca tego listu: „musisz się uczyć, nie możesz sobie pozwolić na żadne wybryki.
Wiem, że Cię w tej chwili krew zalewa
za to, ale tak jest”19. W atmosferze braku szczegółowych informacji niektórzy
z dystansem reagowali na wydarzenia.
Osoby, które dotąd nie znały szczegółów wydarzeń w Warszawie, rankiem 10 marca mogły zapoznać się z relacją nadaną przez Radio Wolna Europa.
Około godz. 8.00 kilku studentów przez
radiowęzeł wyemitowało audycję RWE,
relacjonującą przebieg zdarzeń. Była
słyszalna przez około kwadrans w domach akademickich A i B. Emisję przerwało dopiero wykręcenie bezpieczników. SB uznała, że sprawcami prowokacji są pracownicy radiowęzła, ale z braku możliwości udowodnienia winy odstąpiono od wyciągania konsekwencji20.

WIEC STUDENCKI
11 marca okazał się przełomowy w całym kraju. Tego dnia studenckie demonstracje odbyły się także poza Warszawą. W Sejmie Koło Posłów „Znak”
złożyło interpelację w sprawie wydarzeń w Warszawie 8 i 9 marca. Wzmożona została oficjalna kampania propagandowa. W pierwszych artykułach
w „Słowie Powszechnym” i „Trybunie
Ludu”, poświęconych wiecowi z 8 mar-
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ca, podjęto wątek „syjonistycznej” inspiracji wydarzeń. W czasie specjalnie organizowanych wieców władze zmobilizowały rzesze robotników do wyrażenia swego poparcia dla kierownictwa
partii i potępienia „wichrzycieli”21.
W Lublinie był to dzień największego napięcia. O godz. 14.00 przed Chatką Żaka rozpoczął się wiec studencki
z udziałem około tysiąca osób, w tym
uczniów szkół średnich. Obecni tam
przedstawiciele władz uczelni, członkowie partii i organizacji młodzieżowych
starali się skłonić zebranych do rozejścia się. Około godz. 15.00 połowa zgromadzonych ruszyła w stronę gmachu
KW PZPR z okrzykami: „Precz z cenzurą”, „Chcemy demokracji”, „Solidaryzujemy się z młodzieżą studencką Warszawy”, „Żądamy wznowienia
Dziadów”, „Precz z dziadami obecnie
rządzącymi”22. Przeszli około trzystu –
czterystu metrów i w okolicy konwiktu księży studentów i Domu Nauczyciela zatrzymali ich funkcjonariusze
ORMO i tzw. aktyw robotniczy uzbrojeni w pałki i z psami23. Część demonstrantów rozeszła się na wezwanie milicji, resztę rozpraszano bijąc pałkami.
Opisy brutalności sił porządkowych
zawierają listy świadków i uczestników
zajścia przejęte przez SB oraz składane po zatrzymaniu oświadczenia i zeznania przed Komisją Dyscyplinarną UMCS. Najczęściej przywoływane
są przykłady studentów bitych po głowie i twarzy, gdy opierali się przed wejściem do milicyjnych wozów24.
SB i milicja zatrzymały 39 uczestników wiecu. Wśród 43 osób zatrzymanych łącznie tego i poprzedniego
dnia (dodatkowo czworo kolporterów
ulotek) było 21 studentów KUL, czternastu UMCS, po dwie osoby z WSR
i AM, jedna z WSI oraz jeden uczeń.
Dwie osoby nie uczyły się i nie pracowały25. Do samochodów milicyjnych
wyłapywano przypadkowych ludzi z

nr 47 (2018)

WYDARZENIA MARCOWE 1968 ROKU W LUBLINIE
ulicy. Uczestników wiecu zaskoczyła
brutalność reakcji sił porządkowych.
Jeden ze studentów relacjonował:
„Szedłem sobie spokojnie ulicą, a tu dopada do mnie jakiś cywil i wrzeszcząc
na milicjantów o pomoc zaczyna mnie
ciągnąć w stronę ich karetek. Mówił
przy tym: »Ten był bardzo aktywny,
ten z brodą«”. Milicja spisała jego dane i wypuściła go, ale kolegę, który nie
miał dokumentów i „zachowywał się
prowokacyjnie” zatrzymano26.
Ponownie korespondencja przejęta
przez SB przybliża bezpośrednie reakcje lublinian na wiec. Autorzy części listów dawali wyraz solidarności ze studentami i oburzeniu na reakcję sił milicyjnych. Mieszkanka Lublina tak opisywała swoje wrażenia z wiecu: „Finał
okazał się fatalny. Kilkanaście osób pobitych, w tym również i babek. (...) Około godziny 14 facet z ramienia partii
zabronił jakiegokolwiek wychodzenia
poza teren zakładu. Kiedy go zapytałam powiedział: studenci manifestują.
Strasznie mnie to zainteresowało, bo
szczerze mówiąc pierwsza poszłabym
w pochód, jestem wprost oburzona postępowaniem władz. Po wyjściu z pracy
poszłam w kierunku Miasteczka Akademickiego. Tłumy studentów, masę
radiowozów i umundurowanej milicji
(...) byłam świadkiem skandalicznego
wprost zajścia, jedną babkę milicjant
bił pałką gdy stawiała opory wejścia
do wozu”. [tak w oryginale]27. Niektórzy byli krytyczni wobec uczestników
zajść: „Pali się w niedowarzonych głowach (...) Rozsądek pilnie poszukiwany”28. Tak jak w przypadku raportów
o nastrojach społecznych przed wiecem, informacje SB o reakcjach na wiec
sugerowały, że istniał podział społeczeństwa według kryterium warstwowego, zapewne dodatkowo wzmacniany przez władze, bo przynajmniej część
robotników miała uznać protesty studenckie za bezzasadne29.
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Wśród studentów szybko rozeszła się
wiadomość o represjach. Na 12 marca
zapowiedziany został wiec pod hasłem
uwolnienia zatrzymanych. Na placu Litewskim zebrało się około trzystu osób.
Ludzie ci rozeszli się jednak na wezwanie milicji30. Wiecowi studenckiemu
nie towarzyszyły w Lublinie strajki na
uczelniach. Atmosfera nie była też tak
napięta, by zasadne było zawieszenie zajęć. Władze partyjne i SB starały się zapobiec dalszym zajściom m.in. kontynuując zebrania ze studentami. Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej Paweł Dąbek domagał
się od rektora KUL, ks. prof. Wincentego Granata, odwołania zaplanowanego wcześniej odczytu Stefana Kisielewskiego. Nie tylko sam prelegent, ale nawet temat wykładu (Literatura i kultura
a ideologia w Polsce powojennej) został
uznany za „wyraźnie kontrowersyjny”31.
12 marca Koło Polonistów w specjalnym telegramie do Kisielewskiego odwołało odczyt32. Zaproszenie i tak nie
mogło być zrealizowane. 11 marca wieczorem Kisielewski został w Warszawie na Starym Mieście brutalnie pobity przez „nieznanych sprawców”. Jego ewentualny przyjazd do Lublina był
więc wykluczony.

„INSPIRATORZY” Z KUL
Od 11 marca w całym województwie odbyły się setki wieców i masówek w zakładach pracy, instytucjach, szkołach oraz
zebrań członków organizacji społecznych, młodzieżowych, kombatanckich
i innych. Były formą spacyfikowania nastrojów społecznych. Miały też ogromne znaczenie propagandowe. W czasie
zebrań podawana była oficjalna interpretacja wydarzeń. Uchwalano rezolucje, o których następnie skrupulatnie relacjonowała prasa – miały być dowodem
na „szerokie” i „pełne” poparcie społe-

Strona 58, po lewej:
„Kurier Lubelski”,
13 marca 1968, nr 62, s. 2.
Strona 59, po prawej:
„Kurier Lubelski”,
14 marca 1968, nr 63, s. 9.

57

MARCOWE OPTYKI
czeństwa dla polityki partii i I sekretarza
KC PZPR oraz potępienia dla „inspiratorów” manifestacji studenckich33.
Następnego dnia w lubelskiej prasie
ruszyła intensywna kampania propagandowa. W komentarzu do wydarzeń
z udziałem studentów, „Sztandar Ludu” domagał się ukarania „inspiratorów”
zajść w Warszawie oraz niesprecyzowanych ich „popleczników działających
w Lublinie”34. Tego samego dnia odbyło się też spotkanie aktywu partyjnego Lublina i I sekretarzy komitetów powiatowych poświęcone sytuacji w kraju.
Przebiegało według typowego schematu
marcowych zgromadzeń partyjnych: jego uczestnicy oburzali się na „awanturnicze wyczyny części studentów i inspiratorów”, żądali surowego ukarania „prowodyrów” i wyciągnięcia konsekwencji
służbowych wobec ich rodziców na wysokich stanowiskach. Zarzucali władzom brak zdecydowanych i szybkich
działań w stosunku do „wichrzycielskiej
działalności niektórych studentów”. Na
koniec przyjęli rezolucję potępiającą zajścia i w pełni popierającą politykę partii
kierowanej przez „Wiesława”35.
W poufnych analizach SB i PZPR
wkrótce po wiecu podkreślano szczególną aktywność studentów KUL i oskarżano ich o inspirowanie zgromadzenia36.
Te zarzuty powtórzyła prasa. „Kurier
Lubelski” 12 marca napisał, że studenci KUL odegrali szczególną rolę w organizacji wiecu. Ostro skrytykował władze uczelni za zaproszenie z wykładem
Stefana Kisielewskiego. Nieoczekiwanie oskarżenia wobec katolickiej uczelni
wpisały się w oficjalną interpretację źródeł studenckiej rewolty. Publicysta „Kuriera Lubelskiego” przedstawił bowiem
obraz spisku „jawnych i zamaskowanych syjonistów”, którzy „z przedziwną
łatwością podali sobie ręce z wczorajszymi przeciwnikami, przedstawicielami
endecji, wojującego klerykalizmu i innych prawicowych ugrupowań”37.
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Rada Uczelniana ZSP na KUL interweniowała w sprawie zatrzymanych studentów uniwersytetu, przede
wszystkim przewodniczącego rady. 24
marca w piśmie do redakcji „Kuriera”
zaprotestowała przeciwko prasowym
oskarżeniom, zwłaszcza sugestii, że
najbardziej aktywnymi uczestnikami
wiecu było kilkunastu studentów KUL,
którzy „uważali za stosowne wzmocnić
swą odwagę i animusz alkoholem” i że
wiec inspirowała tzw. złota młodzież,
niepracująca, „znana ze swego zamiłowania do wszelkiej draki” [podkreślenie w oryginale]. Rada zaprzeczyła jakoby zatrzymani studenci znaleźli się
na KUL po usunięciu z innych uczelni z powodu kar regulaminowych lub
słabej nauki. Pismo to, zresztą jak inne
interwencje RU ZSP KUL, nie zostało
opublikowane38.

WIEC STUDENCKI W CHATCE ŻAKA
I AKCJA PROPAGANDOWA
Miejscem spontanicznych zebrań studenckich była Chatka Żaka, gdzie zwykle przewijało się wiele osób. Swoje siedziby miały tam organizacje młodzieżowe, odbywały się imprezy rozrywkowe. 12 marca wieczorem do dyskutujących kilkuset studentów przyszedł rektor UMCS, prof. Grzegorz Seidler. Pod
naciskiem zebranych zgodził się na
zorganizowanie następnego dnia spotkania studentów z udziałem przedstawicieli władz uczelni, organizacji partyjnych i młodzieżowych39. W wiecu
odbywającym się pod hasłem „O socjalizm i demokrację” wzięło udział
około półtora do dwóch tys. studentów lubelskich uczelni. Około sześciuset osób było w sali widowiskowej,
gdzie zaplanowano spotkanie. Reszta znalazła miejsce w zradiofonizowanym korytarzu i kawiarni40. W czasie
burzliwej dyskusji studenci wypowia-
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dali różne komentarze: jedni potępili
wiec z 11 marca i odcięli się od „wszelkiego rodzaju warcholstwa i naruszania praworządności”, inni wyrażali
poparcie dla protestujących kolegów
i żądali przywrócenia swobód demokratycznych. Ktoś z zebranych zaatakował studentów KUL i oskarżył ich
o spowodowanie zajść. W obronie studentów katolickiej uczelni miała stanąć grupa uczestników zebrania argumentując, że nie można zrzucać całej
winy na studentów KUL41.
W uchwalonej na koniec rezolucji
studenci domagali się obiektywnych
i rzetelnych relacji w mediach. Zażądali uwolnienia aresztowanych studentów lubelskich i oczyszczenia ich
z zarzutów. Jednocześnie nawiązując
do propagandowych interpretacji zajść,
odżegnywali się od realizacji interesów
„bankrutów politycznych”. Podkreślali
w ten sposób, że ich protest nie jest inspirowany przez tychże „bankrutów”,
nie jest elementem walk wewnątrzpartyjnych. Podobnie jak w innych rezolucjach studenckich w kraju, odwołali
się do haseł socjalizmu. Te deklaracje
należy rozumieć jednak jako poparcie
dla systemu politycznego rozumianego jako system gwarantujący równość,
sprawiedliwość i przestrzeganie swobód obywatelskich.
Młodzi ludzie zebrani w Chatce Żaka zdecydowanie protestowali przeciwko zarówno antysemickim, jak i antyradzieckim hasłom. W odpowiedzi na
obecne w mediach przeciwstawienie
„złotej” młodzieży studenckiej – ciężko
pracującym robotnikom i chłopom, studenci deklarowali sojusz z tymi grupami społecznymi i gotowość spotkania z
załogami robotniczymi, aby wyjaśnić
swoje stanowisko. Domagali się zrewidowania form działalności organizacji
młodzieżowych42. Wynikało to zapewne z przeświadczenia o nadmiernym ich
upolitycznieniu i zależności od PZPR.
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Wiec stworzył studentom okazję do
wyartykułowania ich poglądów i dzięki
temu znacznie pomógł rozładować napięcie. Raporty SB przytaczały opinie
młodych ludzi, że przebiegał w dawno niespotykanej atmosferze swobody.
Funkcjonariusze konsekwentnie przeciwstawiali „demagogiczne” wypowiedzi studentów KUL stonowanym głosom studentów uczelni państwowych43.
Jeszcze w następnych dniach po
wiecu grupa studentów polonistyki UMCS przygotowała ulotki z wyrazami solidarności z protestującymi w innych ośrodkach akademickich.
Również na KUL dyskutowano o potrzebie zorganizowania akcji solidarnościowej, ale tym razem zdecydowanie zareagowały władze uczelni. Pomimo pogłosek o czynionych przygotowaniach, nie odbyły się manifestacje 16 i 17 marca. Oprócz dyskusji
w Chatce Żaka, która poprawiła sytuację na uczelniach, niewątpliwie szykany podjęte wobec uczestników wiecu sprawiły, że spadła gotowość studentów do udziału w kolejnych wystąpieniach. Formą napiętnowania było opublikowanie 12 marca w „Sztandarze Ludu” listy osób zatrzymanych
poprzedniego dnia, z podaniem imion,
nazwisk, adresów i informacji o kierunku studiów44. Na uczelniach zakazano organizowania jakichkolwiek
zgromadzeń bez zgody władz. Oznaki napięcia odnotowywano jednak nadal, zwłaszcza wśród studentów KUL,
którzy obawiali się represji wobec ich
uczelni. Dodatkowo napięcie na KUL
wzmogło ostre oświadczenie rektora Seidlera opublikowane 14 marca
w „Sztandarze Ludu”. Rektor stwierdził, że „nieliczna grupa” studentów
KUL przebywając bezprawnie na terenie UMCS wywołała „niepokoje
i awantury” wśród lubelskich studentów. Seidler zapowiedział: „podburzanie młodzieży i łamanie przepisów

Po lewej:
„Kurier Lubelski”, 14 marca 1968,
nr 63, s. 9. (dokończenie)
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„Kurier Lubelski”,
15-16 marca 1968, nr 64, s. 2.

na terenie U M C S j e s t b e z p r a w i e m i będę je ś c i g a ł z całą surowością”. Zagroził także sankcjami dla
biernych studentów UMCS, niereagujących na działania „prowokatorów”45.
Po opublikowaniu oświadczenia
15 marca Senat Akademicki KUL podjął uchwałę, w której zaprotestował
przeciwko zarzutom rektora Seidlera. Nie mogło być mowy o nielegalnym
przebywaniu na terenie UMCS, gdyż
władze uniwersytetu nie wydały zakazu uczestniczenia w wiecach młodzieży z innych uczelni. Członkowie Senatu zwrócili uwagę, że władze administracyjne i prokuratorskie w rozmowie
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z rektorem i prorektorem KUL nie postawiły studentom tak poważnych zarzutów, jak rektor Seidler, czyli godzenia w ustrój Polski Ludowej i jej porządek prawny. W uchwale zarzucono Seidlerowi, że jego insynuacje miały pomniejszyć rolę studentów UMCS
w wydarzeniach46. Także Rada Uczelniana ZSP KUL bezskutecznie domagała się opublikowania w „Kurierze Lubelskim” sprostowania i przeprosin47.
Tego samego dnia, w odpowiedzi
na wspomniany już artykuł z 13 marca
(W niedobrej sprawie), w redakcji „Kuriera” interweniowały anonimowe studentki UMCS, oburzone powtarzanym
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Przejawem dyktatury była dla nich jednomyślność w czasie oficjalnych wieców, na których robotnicy bez prawa
do dyskusji uchwalali przygotowane
wcześniej rezolucje, których w gruncie
rzeczy nie popierali48.
Cztery dni później w artykule Mo‑
je trzy grosze adresat listu studentek
cierpliwie „wyjaśniał” im, że cenzura nie ingeruje w treść merytoryczną tekstów, ale zapobiega, przykładowo, ujawnianiu tajemnic wojskowych,
że robotnicy i chłopi świadomie zabierają głos, mają swoje organizacje samorządowe, gwarantujące obronę interesów i swobodę dyskusji49.

„Kurier Lubelski”,
14 marca 1968, nr 63 s. 1.

PROTESTY POZA ŚRODOWISKIEM
STUDENCKIM

w prasie zarzutem, że lubelski wiec był
efektem manipulacji studentami, a nie
spontanicznym wyrazem solidarności
z protestującymi. Swoje oczekiwania odnosiły do pracy redakcji: „Chcemy, by dziennikarz przestał być bezwolnym pismakiem, piszącym pod dyktando chlebodawców. (...) by nie był zmuszony do kłamstw! (...) by prasa przestała być propagandową «gadzinówką»”.
Jak w wielu innych marcowych wypowiedziach studentów, deklarowały poparcie
socjalizmu, ale broniły prawa do swobody wypowiedzi – w tym przypadku krytyki rządu, który popełnia błędy.
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Echa wydarzeń z Warszawy i innych
ośrodków akademickich dotarły szybko poza Lublin i środowisko studenckie, do powiatowych miejscowości
w województwie lubelskim. W szkołach średnich, a nawet podstawowych
w Lublinie, Bełżycach, Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Bujkach (pow. Lubartów), Bychawie, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Ratoszynie (pow. Bełżyce),
Tomaszowie Lubelskim i Włodawie
uczniowie dociekliwie pytali o przebieg wydarzeń i deklarowali poparcie
dla studentów. Były przypadki niszczenia czy zdejmowania eksponowanych portretów Władysława Gomułki
i Józefa Cyrankiewicza, pisania haseł
i ulotek, np.: „Niech żyją studenci warszawscy i lubelscy, precz z ciemniakami” albo: „Precz z Gomułką i jego komunizmem idziemy śladami studentów”. W lubelskim liceum młodzież
z klasy X miała dokonać swego rodzaju politycznej manifestacji podpalając
szafkę z podręcznikami do nauki języka rosyjskiego50.
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Ogromne zastrzeżenia władz budziła postawa kadry dydaktycznej szkół. W kilku przypadkach nawet członkowie PZPR z dezaprobatą przyjęli kampanię propagandową
wymierzoną w intelektualistów. Niektórzy wprost poparli protesty studentów i krytycznie ocenili użycie siły do ich tłumienia. Z punktu widzenia władz, równie niepożądana była
dominująca polityczna bierność nauczycieli. Niechętnie lub w ogóle nie
uczestniczyli w wiecach i masówkach. Pytani przez uczniów o sprawę Dziadów i protesty studenckie
unikali odpowiedzi – również tych
zgodnych z oficjalnym stanowiskiem
władz. Raporty SB informowały także
o braku reakcji nauczycieli na zachowania i wypowiedzi młodzieży, uznane przez władze za wrogie. W Łukowie w liceum ogólnokształcącym znaleziono ulotki zawierające m.in. hasło: „Precz z gestapowskimi metodami MO”. Własne dochodzenie w tej
sprawie chciała prowadzić dyrektorka
szkoły, nie powiadamiając SB. I ona,
i reszta pracowników uważali, że jest
to wewnętrzna sprawa szkoły51.
Lubelski epizod rewolty studenckiej nie miał zbyt dużego zasięgu w porównaniu z innymi ośrodkami akademickimi w kraju. Według
różnych danych funkcjonariusze SB
na terenie Lublina znaleźli w marcu
kilkadziesiąt różnych ulotek i napisów,
a kolejnych kilkadziesiąt w różnych
miejscowościach województwa lubelskiego: w Parczewie, Łukowie, Kraśniku, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Białej Podlaskiej.
Największe ich nasilenie przypadało między 10 a 13 marca. Zdecydowana większość wyrażała solidarność
ze studentami i apelowała o udział
w wiecu w Lublinie. Część ulotek zawierała ogólniejsze treści krytyczne
wobec polityki rządzącej PZPR52.
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Mimo uspokojenia sytuacji na uczelniach, od 16 marca funkcjonariuszy KW
MO w Lublinie obowiązywał szczególny plan pracy, uwzględniający możliwość kolejnych wystąpień studenckich53.
Jeszcze pod koniec miesiąca lokalne władze ostrzegały, że w przypadku „bodźców zewnętrznych” niezadowolenie może wybuchnąć na nowo, nawet w postaci
wystąpień54. O tym, że wciąż obawiano
się wzrostu napięcia świadczą szczególne środki powzięte w związku z kwietniową sądową rozprawą dwóch uczestników wiecu z 11 marca. Zaplanowano obserwację kilku punktów w miasteczku akademickim, a w budynku sądu w dniu rozprawy w siedmiu grupach
operacyjnych miało być ponad dwudziestu funkcjonariuszy55. Na uczelniach kontynuowano działania, które miały wyciszyć nastroje i przekonać
ich do oficjalnej interpretacji wydarzeń.
27 marca sekretarz KM PZPR Piotr Karpiuk spotkał się ze studentami Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UMCS. Młodych ludzi interesowała sprawa Dziadów, a także usunięcie
z pracy profesorów UW. Pytali o sytuację w partii i w bloku sowieckim. Sugerowali, że manifestacje studenckie stały się pretekstem do rozgrywek w PZPR.
Niektórzy zwracali uwagę, że zawieszenie w prawach studenta jest zbyt surową karą za udział w lubelskim wiecu.
Emocje budziło też oświadczenie rektora UMCS o nielegalności pobytu studentów KUL na terenie UMCS i Chatki Żaka. Jeden z uczestników zebrania
stwierdził wręcz, że zakaz ten brzmi jak
zdanie: „Wstęp tylko dla białych”56.
Choć wydarzenia w Lublinie miały stosunkowo spokojny przebieg i niewielki zasięg, hasła głoszone przez studentów faktycznie popierała znacznie
liczniejsza grupa młodych ludzi, niż
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świadczyłaby o tym liczba uczestników
wiecu. Lokalne władze partyjne miały
tego świadomość. Na marcowym posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR oceniono, że chociaż niewielki odsetek
młodzieży wziął udział w wiecu, to nawet połowa studentów sympatyzowała
z tą inicjatywą. Zdaniem kierownictwa
partyjnego, niepokoje wśród młodzieży miały związek z antyradzieckim nastawieniem, które podzielała również
część polskiego społeczeństwa57.
Wszelkie zachowania i wypowiedzi
uznane przez władze za niepożądane,
czy „wrogie”, podlegały zdecydowanej
reakcji władz. Do końca marca 1968 r.
w województwie lubelskim w związku
z wydarzeniami marcowymi zatrzymano 65 osób, wśród nich 43 studentów, sześciu robotników, cztery osoby niepracujące, czterech pracowników umysłowych, dwóch uczniów oraz
sześć osób niemieszczących się w tych
kategoriach. Postępowanie karne i karno-administracyjne objęło 34 osoby (23 studentów). Aresztowano dwie
osoby, ale nie studentów. Do kolegiów
skierowano 27 spraw (wszystkich studentów). Wszystkich ukarano: 24 osoby grzywnami (w tym piętnastu studentów KUL, siedmiu z UMCS), a trzy
dwumiesięcznym aresztem (w tym
dwóch studentów KUL: Janusza Bazydło i Adama Konderaka). Grzywny orzeczone do 13 marca wynosiły od 1500 do 4500 zł (łącznie ponad
32 tys. zł), z możliwością zamiany na
50 do 90 dni aresztu58.
Uszczegółowione zestawienie z października 1968 r. informowało, że dodatkowo wszczęto dziewięć spraw karnych przeciwko dwunastu osobom
(pięciu studentom). Trzy sprawy zostały umorzone, a w pięciu już wówczas zakończonych siedem osób skazano na kary pozbawienia wolności,
w tym dwie z zawieszeniem wykonania kary. Ostatnia sprawa została roz-
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patrzona w późniejszym terminie59.
Najprawdopodobniej najwyższy wyrok zapadł w sprawie dziewiętnastoletniego Bolesława Kruczkowskiego,
skazanego we wrześniu przez Sąd Wojewódzki w Lublinie w II instancji na
rok aresztu oraz grzywnę w wysokości tysiąca złotych za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, mogących
wywołać niepokój publiczny60. Kruczkowski, jak przyznał, pod wpływem audycji w RWE, 16 marca wykonał trzy
ulotki. Jedną z nich dał koledze, jedną
powiesił na drzewie, a z ostatnią został
zatrzymany przez patrol milicyjny.
W lipcu Sąd Powiatowy w Parczewie skazał dwóch innych młodych ludzi na 14 i 10 miesięcy aresztu za wywieszenie plakatu zawierającego m.in.
treść: „Niech żyją waleczni studenci
PRL. Nie ma chleba bez wolności”, „nawołującej do nieposłuszeństwa rozporządzeniom władzy”61.
Wysokość tych wyroków pokazuje, że władze były znacznie bardziej
surowe wobec niestudentów. Wpływ
na wyroki miała na pewno jednoznacznie polityczna treść ulotek. Jedna z ulotek Kruczkowskiego zawierała hasła: „Precz z komunizmem. Chcemy wolnej i niezależnej Polski. Żądamy
wolności. Nie chcemy dyktatury sowieckiej w Polsce. Młodzież całego kraju
i świata popiera naszą wspólną walkę. Zjednoczmy się bracia i walczmy
wspólnie. Musimy poprzeć młodzież
Warszawy i żądać wypuszczenia aresztowanych”62. Pewne znaczenie miało
również to, że za osobami spoza uczelni nikt się nie wstawił, nie mieli żadnego środowiskowego wsparcia. Prawdopodobnie śledztwa i ich rozprawy przeszły w Lublinie bez echa.
Warto jeszcze odnotować przypadek
łamania przez SB prawa do swobody
wypowiedzi w prywatnej korespondencji. Wobec jednej ze studentek UMCS
wszczęto postępowanie w związku
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z tym, że w prywatnych listach przejętych przez Wydział „W” SB, zajmujący się perlustracją korespondencji, zrelacjonowała przebieg wydarzeń w Lublinie 11 marca. Miała też wykonać nieznane bliżej ulotki. Jej czyn zakwalifikowano jako „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, mogących wywołać
niepokój publiczny”. Ostatecznie Prokuratura Powiatowa dla miasta Lublina
umorzyła postępowanie ze względu na
niską szkodliwość czynu63.
Aktyw partyjny ocenił, że początkowe orzeczenia kolegiów, wydane w trybie przyspieszonym już 12 i 13 marca,
były zbyt łagodne. Od decyzji w stosunku do 13 osób miały zostać złożone
odwołania z powodu zbyt niskich wyroków. Dwóch pracowników kolegium
ukarano karami partyjnymi (naganą
i naganą z ostrzeżeniem) za niewłaściwą klasyfikację zarzutów i liberalne
wyroki64. Dodatkową karą była publikacja tej informacji w „Sztandarze Ludu”, łącznie z ich nazwiskami65.
Niezwłocznie po wydaniu orzeczeń,
rektor KUL ks. prof. Wincenty Granat
pokrył grzywny studentów z własnych
funduszy. W następnych dniach studenci kwestowali wśród społeczności KUL,
by zebrać wydatkowaną kwotę. Według
niektórych źródeł pieniądze przekazane przez ks. rektora Granata pozwoliły
także na pokrycie części grzywien studentów UMCS66. Na nich także prowadzono zbiórkę wśród studentów i kadry uczelni. Za szykanowanymi wstawili się pracownicy UMCS: Krzysztof
Dmitruk, Urszula Kowalska, Zdzisław
Jastrzębski. Pracownicy obu uniwersytetów starali się też o złagodzenie
kar dyscyplinarnych, wymierzonych
pod presją SB i instancji PZPR67. Nikogo nie relegowano, ale w marcu w prawach studenta na UMCS na rok zawieszono pięć osób oraz jedną na pół roku.
W następstwie odwołań kary zostały
złagodzone: na rok i pół roku zawie-
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szono tylko dwie studentki zatrzymane w czasie kolportażu ulotek68. Naganą z ostrzeżeniem ukarano dwie osoby, a pięć upomnieniem. W stosunku
do sześciu postępowanie umorzono (w
tym jedynego studenta z WSI). Czterech studentów UMCS i jednego z KUL
wcielono do wojska69.
Ze względu na sytuację na KUL
i postawę rektora, szef lubelskiej SB,
płk Marian Mozgawa, przeprowadził z ks. prof. Granatem rozmowę70.
Wprawdzie władze KUL podjęły kroki,
by uspokoić nastroje wśród studentów
i zapobiec ich zaangażowaniu w ewentualne kolejne wystąpienia, nie poddały się jednak presji ze strony SB i Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Rektor i specjalna komisja Senatu odmówili usunięcia z uczelni osób
uznanych za niepożądane ze względu
na „wrogą” czy „antypaństwową postawę”, wśród których byli nie tylko
uczestnicy wiecu, ale także duszpasterz akademicki o. Hubert Czuma71.
Represyjny charakter miały rozmowy profilaktyczne i ostrzegawcze z osobami podejrzanymi o „wrogie” zachowanie lub wypowiedzi oraz
zatrzymanymi po wiecu 11 marca.
W sumie do końca kwietnia przeprowadzono znacznie ponad sto takich
rozmów, przede wszystkim ze studentami. Na tej liście byli także pracownicy lubelskich przedsiębiorstw, wytypowani np. na podstawie podsłuchanych rozmów lub doniesień tajnych
współpracowników SB72.
25 marca we Wrocławiu w czasie
spotkania delegacji studenckich z Gliwic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Torunia i Warszawy,
zebrani podjęli próbę powołania Ogólnopolskiego Komitetu Ruchu Strajkowego. Uchwalili również odezwę,
w której skrytykowali politykę władz
partyjnych, przede wszystkim brak
dialogu z protestującymi studentami,

Następna strona:
Aresztowanie uczestnika wiecu.
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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a zamiast tego uruchomienie propagandy antyinteligenckiej i „antysyjonistycznej”. Lublin reprezentowali w czasie spotkania: Stanisław Rogala z filologii polskiej UMCS i Henryk Krenczkowski z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Po powrocie obydwaj zostali
zatrzymani, podobnie jak dwaj inni studenci, którzy wiedzieli o wyjeździe kolegów: Aleksander Migo z filologii polskiej UMCS (który przywiózł z Wrocławia zaproszenie dla lublinian) oraz Jerzy
Binkowski z historii KUL. 30 kwietnia
wszczęte zostało postępowanie w sprawie ich udziału w zebraniu „mającym na
celu działalność antypaństwową”, umorzone 28 sierpnia przez Prokuraturę Powiatową dla miasta Lublina ze względu
na niską szkodliwość czynu73. Decyzja polityczna w sprawie łagodnego potraktowania studentów UMCS zapadła
już na przełomie kwietnia i maja74. Władze bezskutecznie starały się wymóc na
rektorze KUL relegowanie Krenczkowskiego i Binkowskiego (po usunięciu
z uczelni mieli być wcieleni do wojska)75.
Stanowisko rektora w tej sprawie miało
być potraktowane jako swoisty sprawdzian jego postawy politycznej. W krótkiej odpowiedzi ks. prof. Granat stwierdził, że powołana w tej sprawie na KUL
komisja nie znalazła podstaw do relegowania studentów76.
Szczególne zadania postawione
przed SB w czasie wydarzeń marcowych wymagały wzmocnienia kadrowego grupy IV Wydziału III, realizującej zadania w środowiskach studenckich. Do dyspozycji wydziału dodatkowo skierowano dwóch funkcjonariuszy
MO. Intensywna inwigilacja niektórych
osób zaangażowanych w Marcu prowadzona była również w następnych miesiącach. Do listopada 1968 r. na uczelniach SB rozpracowywała trzynaście
osób, a 66 objęła różnymi formami operacyjnej kontroli. Informacje o nich dostarczało 24 tajnych współpracowni-
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ków i 56 tzw. kontaktów obywatelskich.
Dane z końca roku w porównaniu z rokiem 1967 świadczą o skokowym wzroście o 75 proc. w pierwszej kategorii źródeł informacji SB i aż o 90 proc. w drugiej kategorii77. Te liczby ilustrują, jak
bardzo wzmożone były działania SB
na uczelniach w następstwie wydarzeń
marcowych.
Napięcie na lubelskich uczelniach
i wiec solidarnościowy ze studentami
Warszawy były dla lokalnych władz partyjnych dogodnym pretekstem do krytyki środowisk akademickich, rozwiniętej za przykładem kierownictwa PZPR.
Ta krytyka poprzedzała wprowadzoną
w grudniu 1968 r. nową ustawę o szkolnictwie wyższym, znacznie ograniczającą autonomię uczelni78. Zaraz po wiecu studenckim z 11 marca odbyły się
posiedzenia senatów uczelni i struktur
uczelnianych PZPR różnych szczebli.
Szczególnie negatywnie z punktu widzenia polityki partii oceniona została
postawa samodzielnych pracowników
naukowych79. W analizie przygotowanej w KW PZPR stwierdzono, że zaistniała sytuacja była m.in. konsekwencją
zaniechania stosowania politycznych
kryteriów rekrutacji na studia i do pracy naukowej80.
Takie konkluzje powtarzane były również w prasie. Kampania propagandowa przygotowywała grunt pod
ograniczenie autonomii uniwersytetów.
W „Sztandarze Ludu” w cyklu wypowiedzi pracowników lubelskich uczelni
powracała sugestia, że dotychczasowa
struktura szkolnictwa wyższego przeżyła się i potrzebne jest jej „unowocześnienie”. Argumentowali to m.in. negatywnym wpływem środowiskowej presji na rozwijanie własnej pracy naukowej, ze szkodą dla politycznego i ideologicznego kształcenia studentów81. Zarzuty te mieściły się w propagandowym
schemacie oskarżeń formułowanych
wobec „profesorów–rewizjonistów”: in-
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stytucjonalna organizacja uczelni miała im umożliwiać podporządkowanie
sobie środowiska akademickiego82.
Państwowe uczelnie wyższe w Marcu 1968 r. były areną personalnych rozgrywek i rywalizacji o stanowiska. Kampania „antysyjonistyczna” i ataki prasowe na pracowników naukowych stworzyły atmosferę dogodną do formułowania bardziej lub mniej prawdziwych
oskarżeń dotyczących rzekomych nadużyć finansowych, postaw „antypaństwowych”, nepotyzmu, itp. Z UMCS
odeszła doc. Krystyna Modrzewska, kierownik Katedry Antropologii
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Z AM usunięty został prof. Józef Parnas,
kierownik Katedry Mikrobiologii, były dyrektor Instytutu Medycyny Pracy
i Higieny Wsi. 13 kwietnia, na mocy decyzji Naczelnej Prokuratury Wojskowej,
tymczasowo aresztowano go pod zarzutem krytyki polityki władz i usiłowania
przekazania tajemnic państwowych obcej ambasadzie83. W 1969 r. Okręgowy
Sąd Wojskowy w Warszawie skazał Parnasa na 5 lat więzienia. Władze UMCS
pod zarzutem „wykazywania orientacji
rewizjonistyczno-syjonistycznych” nie
przedłużyły umowy na prowadzenie zajęć przez prof. Marię Żmigrodzką, doc.
Jakuba Litwina, kierownika Katedry Filozofii Społecznej na Wydziale Ekonomii UMCS (i jednocześnie kierownika
katedry w SGPiS) oraz ekonomistę doc.
hab. Henryka Flakierskiego (adiunkta
na Politechnice Warszawskiej). W analizach partyjnych i SB to m.in. oni byli
obarczani winą za radykalizowanie nastrojów na uczelniach84.
Represje dotknęły też kadrę szkół.
Ze stanowiska zwolniony został wieloletni dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, Michał Ziółkowski. Zarzucono mu
„tolerancyjny stosunek do szkodliwych
inicjatyw tzw. młodzieży «bananowej»
(najczęściej pochodzenia żydowskiego),
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niepanowanie nad sytuacją polityczną”. Otrzymał też zakaz sprawowania
stanowiska kierowniczego85. Siedmiu
innych nauczycieli miało postępowania dyscyplinarne, przynajmniej jedno
zakończone zakazem kontynuowania
pracy w zawodzie nauczyciela86.
Studenci KUL stanowili połowę
osób zatrzymanych po wiecu, podczas
gdy na świeckich kierunkach uniwersytetu studiowało tylko niespełna 10 proc.
ogółu studentów w Lublinie. Relatywnie liczny ich udział w wiecu i zdecydowana postawa władz uczelni, odmawiających ukarania uczestników zajść, były dogodnym pretekstem do podjęcia
działań represyjnych wobec katolickiej
uczelni. Lubelskie kierownictwo partyjne i SB przesłały do władz zwierzchnich
w KC PZPR i MSW sugestie podjęcia
działań represyjnych wobec uniwersytetu87. W informacjach Wydziału Organizacyjnego KC dla kierownictwa partyjnego powtarzano sugestię, by wyegzekwować wcześniej już podjęte decyzje
m.in. o rozdzieleniu Wyższego Seminarium Duchownego od KUL. Pozwoliłoby to na stosowanie sankcji administracyjnych wobec WSD i powoływanie
alumnów do wojska. Sugerowano dalsze ograniczanie praw uczelni do nadawania tytułów naukowych i wstrzymanie zatwierdzania stopni już nadanych,
przede wszystkim na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej i Nauk Humanistycznych. Domagano się też wyegzekwowania od uczelni usunięcia uczestników
wiecu z 11 marca, ukaranych przez kolegia. Zasugerowano również odebranie KUL roli gospodarza ogólnopolskiego zjazdu studenckich kół polonistów pod pretekstem, że postawa studentów uczelni nie gwarantowała właściwego przebiegu imprezy88. Kierownictwo PZPR nie zdecydowało się jednak
na tak represyjną politykę wobec KUL,
jakiej oczekiwano w KW PZPR. Uniwersytet uzyskał zgodę na zorganizo-
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wanie jesienią uroczystych obchodów
50-lecia uczelni. Corocznie inauguracje
roku akademickiego na KUL gromadziły przedstawicieli placówek dyplomatycznych krajów zachodnich. Szykany
wobec uniwersytetu przed planowanymi uroczystościami mogły wywołać reperkusje za granicą. Wbrew sugerowanemu zaostrzeniu polityki wobec KUL,
Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego zatwierdziło też stopnie naukowe kilku spośród oczekujących na tę
decyzję naukowców89.
Wątek „syjonistycznej inspiracji” nie
był praktycznie wykorzystany w oficjalnych ocenach zajść z udziałem studentów w Lublinie. Kampania „antysyjonistyczna” została rozwinięta intensywniej w drugiej połowie marca, po uspokojeniu nastrojów na uczelniach.

ROZGRYWKI POLITYCZNE W MARCU
Ważnym aspektem aktywności lokalnych struktur PZPR w Marcu była praca polityczna prowadzona we własnych
szeregach. Jej efektem było, według
partyjnych analiz, większe „ubojowienie” członków partii. W 1968 r. ich liczba na Lubelszczyźnie wzrosła o niemal
13 tys. osób i był to największy przyrost
od początku istnienia PZPR90. Prasa interpretowała to jako dowód społecznego poparcia dla polityki partii91. W latach 1967-1968 za „wystąpienia i działalność nacjonalistyczną” (prawdopodobnie chodziło o osoby pochodzenia żydowskiego) usunięto osiem osób
(w tym dwie w 1967 r.). Na 959 osób wydalonych z PZPR w przypadku 218 osób
jako powód podano „łamanie zasad statutowych”. Być może w tej liczbie byli ci, którzy dopuszczali się krytyki
władz partyjnych92. W województwie
lubelskim personalne skutki rozgrywki w kierownictwie PZPR były bardzo
ograniczone w porównaniu ze ska-
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lą zmian na stanowiskach partyjnych
i państwowych w całym kraju.
Pomimo ogólnej akceptacji polityki partii i I sekretarza KC PZPR, rezolucje uchwalane na wiecach poparcia
różniły się stopniem gorliwości i rozłożenia akcentów w krytyce „wrogich socjalizmowi elementów”93. Treść zależała m.in. od sytuacji w zakładach pracy,
istnienia np. napięcia o podłożu płacowym i socjalnym94. Wobec rozgrywki
w PZPR i zajść studenckich ostrożnie
zachowali się członkowie ZSL w Lublinie. SB oceniała, że „stali z bronią u nogi” oczekując na to, że kryzys polityczny przyniesie stronnictwu wymierne korzyści. Po interwencji władz bezpieczeństwa, ZSL i SD wydały oświadczenia popierające politykę PZPR95.
Umiarkowaną rezolucję wydał Wojewódzki Zarząd ZSL w Lublinie. Ludowcy potępili „inspiratorów i organizatorów ekscesów”, domagali się surowego ich ukarania. Zarząd odciął się
od tych członków ZSL, którzy wyrażali zadowolenie z „godnych pożałowania
zajść”. Dokumenty KW PZPR przytoczyły trzy opinie, które różniły się
od ogólnego tonu ówczesnych wypowiedzi i zawierały m.in. stwierdzenie,
że studenci wystąpili w obronie praw
demokratycznych i swobody rozwoju kultury, ograniczanych przez władze. Rozgrywające się wydarzenia zostały zinterpretowane jako walka wewnętrzna w PZPR, o konsekwencjach
porównywalnych z kryzysem 1956 r.
Wypowiedzi sugerowały istnienie konfliktów także w stronnictwie i nadzieje,
że rozłam w PZPR pozwoli ludowcom
na uzyskanie pewnego obszaru niezależności politycznej.
Podobnie jak w całym kraju, znaczącym wydarzeniem było przemówienie
Gomułki z 19 marca. Społeczne zainteresowanie wystąpieniem I sekretarza wynikało z faktu, że dotąd nie zabrał on głosu w sprawie wydarzeń mar-
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cowych. Rangę przemówieniu nadawał „wierzyć należy, iż większość młodzieteż kontekst rozgrywki w PZPR i dys- ży (...) miała dobre intencje i nie zdakusje na temat spodziewanych zmian wała sobie sprawy ze szkodliwości swena stanowiskach partyjnych i państwo- go postępowania”. Powtórzył znane
wych. Wiele osób w słowach Gomuł- już z oficjalnych wystąpień stwierdzeki ze zdziwieniem odnotowało mniej- nia o syjonistach i „wrogach wszelkiesze niż się spodziewało odniesienie
go autoramentu”, którzy wykorzystado kwestii syjonizmu. Niektórzy mie- li młodzież dla własnych politycznych
li z rozczarowaniem przyjąć wycofanie
celów, ale „przeliczyli się w swoich rasię Gomułki z polityki „antysyjonizmu”, chubach”. Kozdra powrócił też do oda inni po prostu mówili o rozważnym
powiedzialności kadry uczelni za wytonie, w jakim poruszał tę kwestię.
chowanie i „polityczne kształcenie”
Zarzucano mu, że w swoim wystą- studentów. Odżegnywał się od nacjopieniu pominął osoby szczególnie inte- nalistycznych tendencji, ale deklaroresujące opinię publiczną, np. Romana wał: „tym wszystkim, którzy uważają
Zambrowskiego czy Stefana Staszew- Izrael za swoją ojczyznę, gotowi jesteskiego, a nieproporcjonalnie dużo miej- śmy wydać emigracyjny paszport”100.
Komentarze na temat zmian persca poświęcił pisarzom, mniej ważnym
z punktu widzenia polityki państwa. sonalnych w partii na nowo ożywiło
Natomiast w szkołach wyższych „bez- XII Plenum KC PZPR w lipcu 1968 r.
pieka” notowała niezadowolenie czę- Najwięcej emocji budziło powierzenie
ści kadry naukowej i studentów z ostrej Moczarowi funkcji zastępcy członka
krytyki postaw naukowców i pisarzy. Biura Politycznego, najczęściej odbieStudenci z aprobatą przyjęli jednak za- rane jako pozorny awans, świadczący
powiedzi realizacji postulatów zgłoszo- o odsunięciu go od wpływu na resort
bezpieczeństwa. Wiele osób było przenych w czasie legalnych wieców96.
Lokalna prasa opublikowała prze- konanych o osłabieniu pozycji Gomułmówienie I sekretarza i „entuzjastycz- ki. Na jego następcę typowano Gierka
ne” reakcje społeczne na jego treść, lub Moczara, tego ostatniego jako zwoktórym towarzyszyły deklaracje czy- lennika rządów silnej ręki, który „zronów produkcyjnych97. Ważnym pro- bi w kraju porządek z różnymi reakcyjpagandowym przedsięwzięciem w ca- nymi elementami”. Gierek zyskał połym kraju były wiece, na których wy- pularność zwłaszcza wśród robotnipowiadali się pierwsi sekretarze komi- ków, a o wzroście jego autorytetu miatetów wojewódzkich. Największe za- ła zdecydować postawa zaprezentowapewne znaczenie polityczne miał ka- na na wiecu w Katowicach 14 marca101.
towicki wiec z udziałem około 100 tys. Szczególne zainteresowanie na plenum
osób98. W Lublinie wiec zorganizowa- budziło jednak, nie wystąpienie Gono 21 marca, po uspokojeniu nastrojów
mułki, ale przemówienia Gierka, Stana uczelniach. Około 4 tys. zebranych
nisława Kociołka i Zenona Kliszki102.
Dyskusje na temat ewentualnych
osób manifestowało „w sposób spontazmian personalnych w najwyższych
niczny” „pełne poparcie” dla programu
władzach partyjnych i państwowych
PZPR i „tow. Wiesława”. Eksponowano
transparenty: „Studenci do nauki”, „Sy- powróciły następnie w okresie V Zjazjoniści do Izraela”, „Precz z rozbijacza- du PZPR, a wśród nich wielokrotmi jedności narodu”99. I sekretarz KW nie powtarzane oczekiwanie usunięPZPR Kozdra w odniesieniu do stu- cia z partii osób skompromitowanych
denckiego wiecu z 11 marca stwierdził: oskarżeniami o syjonizm i inspiracje
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wydarzeń Marca, czy pozbawienie ich
wpływu na życie polityczne, gospodarcze i społeczne kraju. Niektórzy sądzili jednak, że osoby już zwolnione powrócą na dawne stanowiska103. Przejawem obecnych w społeczeństwie
obaw o dalsze ograniczanie swobód
obywatelskich po zjeździe był krążący wówczas dowcip: „Gdzie jedziesz? –
Do dentysty, bo po V Zjeździe nie będzie można otworzyć gęby”104.
Przebieg zjazdu nie spełnił oczekiwań. Wiele osób było zaskoczonych
ogólnikowym i skrótowym potraktowaniem przez Gomułkę kwestii „syjonizmu”, a nawet sytuacji w bloku socjalistycznym, zwłaszcza w Czechosłowacji, Jugosławii i Rumunii. Przeciwstawiano mu wypowiedzi Gierka, Kociołka i Jana Szydlaka, które, jak sugeruje
meldunek, spełniać miały oczekiwania
społeczne w zakresie krytyki inspiratorów marcowych wystąpień105. W innym
meldunku przywołano opinię, że prawdopodobnie problematykę oczyszczenia szeregów partyjnych podejmie Moczar zamiast Gomułki106. Nie potwierdziły się pojedyncze sugestie, że na zjeździe dokonana będzie zmiana I sekretarza KW PZPR w Lublinie i przewodniczącego PWRN107.
Wydarzenia marcowe w Lublinie
w porównaniu z kilkoma innymi miastami w kraju – Warszawą, Gdańskiem,
Łodzią, Krakowem, czy nawet Tarnowem i Legnicą, które nie były przecież
ośrodkami akademickimi – miały stosunkowo ograniczony zasięg i natężenie.
Największe napięcie w Lublinie przypadało na dni od 10 do 13 marca. Zajścia
miały przede wszystkim charakter studencki, choć uczestniczyła w nich także
grupa uczniów szkół średnich.
Wydarzenia marcowe ukazują potencjał oporu społecznego wobec władzy komunistycznej, zwłaszcza wśród
młodego pokolenia. Były odpowiedzią
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na bieżące wydarzenia w Warszawie,
ale też stanowiły wyraz protestu przeciwko ograniczaniu swobód. Choć wyłoniła się grupa studentów zaangażowanych w zorganizowanie wiecu, brak
wyraźnej grupy przywódczej był zapewne jedną z przyczyn stosunkowo
szybkiego wygaśnięcia napięcia w Lublinie. Zabrakło również współpracy
między najaktywniejszymi w Marcu
studentami z KUL i UMCS.
Istotne jest, że studencki nurt wydarzeń marcowych wywołał oddźwięk
poza środowiskiem akademickim oraz
w wielu mniejszych miejscowościach,
gdzie młodzież szkolna poparła hasła studentów. Wydarzenia wywołały również gesty solidarności ze strony młodych robotników. Przygniatająca większość przedstawicieli tej grupy
społecznej zachowała się jednak biernie. Dostępne źródła pozwalają także
na konkluzję, że choć część pracowników naukowych UMCS i KUL wsparła represjonowanych studentów, to jednak kadra lubelskich uczelni w niewielkim stopniu podjęła krytykę antyinteligenckiej polityki władz.
Władze na Lubelszczyźnie zajęły
zdecydowaną postawę wobec uczestników wydarzeń. Chociaż liczba osób
zatrzymanych była niewielka w porównaniu z kilkoma innymi województwami, to właśnie w Lublinie ukarano stosunkowo wysoki odsetek spośród nich.
Należy jednak zaznaczyć, że żaden student nie został relegowany.
Źródła wskazują na istotny stopień
kontroli SB nad ówczesnym społeczeństwem. Wiele informacji o postawach,
zachowaniach, wypowiedziach ludzi
wobec rozgrywających się wydarzeń
pochodziło od tzw. osobowych źródeł informacji SB, obecnych w różnych
środowiskach: akademickim, robotniczym, wśród osób pochodzenia żydowskiego, duchowieństwa, itd. Niekiedy o zaobserwowanych „wrogich”
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zachowaniach donosili tzw. zwykli ludzie, którzy informowanie SB uważali za swój obywatelski obowiązek bądź
też liczyli, że zostaną nagrodzeni.
W kontekście Marca 1968 r. często
wspomina się o pokoleniowym charakterze doświadczeń, które ukształtowały dalszą drogę życiową uczestników wydarzeń. W przypadku osób
uczestniczących w protestach w Lublinie ten wpływ wcale nie jest jednoznaczny. Jedni nabrali przekonania,
że wszelkie protesty wobec władzy skazane są na porażkę i realizowali swoje kariery zawodowe bez narażania się
na kolejne represje, czy wręcz zasilili

szeregi PZPR. Inni, obserwując brutalność władzy wobec protestów studenckich i doświadczając uczucia bezradności i wstydu wobec udziału polskich
żołnierzy w interwencji w Czechosłowacji, utwierdzili się w przekonaniu
o konieczności zaangażowania w walkę z komunistyczną władzą. Znamiennym przykładem jest troje studentów
KUL – uczestników wydarzeń marcowych: Janusz Bazydło, Adam Konderak i Maria Wrzeszcz, związanych
w następnych dekadach z redakcją niezależnego pisma „Spotkania”, ukazującego się w Lublinie od końca 1977 r.
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SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA W LUBLINIE
W LATACH 1967-1968
Małgorzata Choma-Jusińska

LUBELSCY ŻYDZI
PRZED MARCEM 1968 R.
Pod koniec lat sześćdziesiątych społeczność żydowska w województwie lubelskim liczyła około 450 osób1. Połowa
z nich mieszkała w Lublinie2. Większość
miała świadomość swoich korzeni żydowskich i nie kryła swojego pochodzenia. Uważali się za obywateli państwa polskiego i zwłaszcza powojenne
pokolenie deklarowało więź z kulturą
polską. Trudna do oszacowania grupa
osób w różnych okolicznościach zmieniła nazwisko i funkcjonowała jako etniczni Polacy.
Większość społeczności żydowskiej
wyznawała wyraźne poglądy lewicowe. Część osób przeżyła okres okupacji w ZSRR, powrócili do kraju zaraz po
zakończeniu wojny, kilka rodzin – dopiero po 1956 r., gdy otworzyły się możliwości repatriacji obywateli polskich.
Pewien odsetek stanowili ideowi komuniści, którzy rozpoczęli działalność
polityczną jeszcze przed wojną. Wielu
nie angażowało się politycznie, ale, jak
przyznawali we wspomnieniach, wierzyli, że komunizm jest ustrojem wprowadzającym równość i poszanowanie
praw wszystkich obywateli.
Wprawdzie wiele osób pochodziło
z rodzin przed wojną religijnych, doświadczenia okupacji lub poglądy polityczne oddaliły wielu od religii i tradycji żydowskiej. Do synagogi regularnie przychodziło głównie starsze i średnie pokolenie urodzone przed wojną.
Znaczny stopień asymilacji potwierdza
również stosunek do języka. O ile pokolenie urodzone przed wojną posłu-
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giwało się jidysz, większość osób urodzonych po wojnie uczyła się języka
tylko w czasie zajęć organizowanych
w TSKŻ. Rodzice rozmawiali z dziećmi po polsku. Jako wyjątek wspomina się Nuchyma Szyca, szanowanego
w Lublinie właściciela warsztatu naprawy parasoli, twórcę poezji religijnej,
który rozmawiał z córką w jidysz.
Miejscem, które integrowało tę społeczność była siedziba Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Żydów przy
Krakowskim Przedmieściu. W latach
sześćdziesiątych była to prężnie działająca instytucja. Skupiała 70-80 członków, ale z działalności towarzystwa
korzystało więcej osób. Odbywały się
prelekcje i występy artystyczne. Można było w szerszym gronie oglądać telewizję, zagrać w szachy, podyskutować
przy herbacie. Przy TSKŻ działał klub
młodzieżowy z atrakcyjną ofertą artystyczną i towarzyską, przyciągając niemal codziennie młodych ludzi.

KONFLIKT POLITYCZNY W PZPR
Pochodzenie etniczne stało się narzędziem rozgrywania konfliktów w kierownictwie rządzącej PZPR długo
przed Marcem 1968 r. Mechanizm
ten odwoływał się do sięgającego końca lat czterdziestych konfliktu między
działaczami komunistycznymi, którzy
wojnę spędzili w Polsce oraz komunistami żydowskiego pochodzenia, którzy w czasie wojny byli w ZSRR. Wśród
tych pierwszych, pod koniec lat czterdziestych oskarżonych o odchylenie
prawicowo-nacjonalistyczne i odsunię-

Po lewej:
Klub młodzieżowy lubelskiego
oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.
Występuje Helena Szmuness,
ok. 1965.
Zbiory Józefa Kligera
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tych od władzy, był Władysław Gomułka,
sekretarz generalny PPR. Hasła antysemickie były też wykorzystywane w czasie walki politycznej w 1956 r., kiedy komunistów żydowskiego pochodzenia
obarczano winą za zbrodnie stalinizmu.
Ekipa Władysława Gomułki od początku lat sześćdziesiątych prowadziła walkę z „rewizjonistami”, czyli działaczami partyjnymi domagającymi się liberalizacji i demokratyzacji w ramach systemu komunistycznego. Wielu z nich miało żydowskie korzenie. Minister spraw
wewnętrznych gen. Mieczysław Moczar
patronował grupie partyjno-urzędniczej
określanej jako „partyzanci”. Byli wśród
nich ludzie średniego pokolenia, których
kariery partyjne i zawodowe wyhamowały w skostniałych układach personalnych instytucji państwowych i partyjnych. Posłużono się m.in. hasłami antysemickimi, aby wywołać zmiany na wysokich stanowiskach3.
Mimo doświadczeń II wojny światowej i Zagłady Żydów, nastroje antysemickie w polskim społeczeństwie nie zniknęły po wojnie. Na stosunek do Żydów
istotny wpływ miał stereotyp „żydokomuny”4. Wiązał się z postrzeganiem
kierownictwa PPR i PZPR oraz aparatu
bezpieczeństwa jako zdominowanych
przez osoby pochodzenia żydowskiego.
W społeczeństwie polskim antysemityzm miał zatem związek również z nastrojami antykomunistycznymi i antysowieckimi5. W latach 1967-1968 aparat
władzy instrumentalnie kreował i wykorzystywał te nastroje.

„ANTYSYJONIZM” W OBLICZU
WOJNY SZEŚCIODNIOWEJ
Wybuch wojny sześciodniowej 5 czerwca 1967 r. przyspieszył procesy wewnątrzpartyjne, wykorzystujące hasła
„antysyjonistyczne”. Efektowne zwycięstwo Izraela wywołało w społeczno-
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ści żydowskiej Lublina naturalne odruchy poparcia i dumy. Czuli się współrodakami tych, którzy walczyli przeciwko państwom arabskim. Poglądy polityczne i przynależność do PZPR miały
w tym przypadku znaczenie drugorzędne. Niektórzy w Izraelu mieli rodzinę czy znajomych. Radości towarzyszyła naturalna troska o ich los, zwłaszcza jeśli członkowie rodzin walczyli
w armii izraelskiej (jak synowie mieszkających wówczas w Lublinie Mieczysława Nusbauma i Chaima Kligera).
Doniesienia mediów były sprzeczne z odczuciami społeczności żydowskiej. Zaraz po wybuchu wojny w prasie ogólnopolskiej i lokalnej potępiono
Izrael jako agresora. 12 czerwca 1967 r.
PRL zerwała stosunki dyplomatyczne
z Izraelem. Młodzież żydowska, która
szczególnie emocjonalnie reagowała
na sukcesy militarne Izraela (niektórzy deklarowali gotowość wyjazdu na
Bliski Wschód i wsparcia walczących
Żydów), próbowała przeciwstawić
się oficjalnej propagandzie. Michał
Sznajdman, syn Izydora Sznajdmana,
przewodniczącego Oddziału TSKŻ
w Lublinie, wziął udział w spotkaniu poświęconym konfliktowi bliskowschodniemu, zorganizowanym
7 czerwca w Klubie Międzynarodowej
Prasy i Książki, a dwa dni później na
podobne zebranie do klubu w dzielnicy Bronowice udała się jego siostra
Zofia Sznajdman oraz Miriam Weiler
i Jakub Gorfinkiel6. Przebieg spotkania w KMPiK rzuca światło na nastroje poza środowiskiem żydowskim. Audytorium liczyło około stu osób. Odczyt z cyklu „Trzy kwadranse o polityce” wygłosił Lesław Gnot, redaktor
naczelny „Kuriera Lubelskiego”. Wielu uczestników spotkania zabrało potem głos. Wszyscy, jak podkreślił autor relacji, zarzucili prelegentowi jednostronne przedstawienie zagadnienia. Bronili polityki Izraela podając
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argumenty historyczne i polityczne,
za co byli nagradzani oklaskami7.
19 czerwca, w czasie Kongresu Związków Zawodowych, Władysław Gomułka wygłosił przemówienie, które nadało rozmach oficjalnej kampanii „antysyjonistycznej”. „Nie czyniliśmy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu się do
Izraela, jeśli tego pragnęli”, stwierdził
I sekretarz KC PZPR, a dalej nakazywał: „każdy obywatel Polski powinien
mieć tylko jedną ojczyznę – Polskę Ludową”. Słuchający radiowej transmisji
mogli usłyszeć także znamienne słowa: „Nie chcemy, aby w naszym kraju powstała 5 kolumna”, ocenzurowane w późniejszych publikacjach przemówienia8. Wystąpienia I sekretarza
na żywo wysłuchali m.in. stali bywalcy TSKŻ. Dominującą pierwszą reakcją był chyba szok: „Wszyscy słuchaliśmy tak i ze spuszczoną głową bez komentarza. Zamilkli wszyscy. Nie wiadomo było co powiedzieć”, wspomina
Michał Hochman. Późniejsze reakcje
były różne – oburzenie, przygnębienie,
nawet strach. W odczuciu większości,
Gomułka dał przyzwolenie na szykany wobec społeczności żydowskiej. Jo-

sef Kliger, syn Chaima Kligera, sekretarza lubelskiego Oddziału TSKŻ wspomina: „Ze strony nas wszystkich nastąpił kryzys zaufania w stosunku do tego,
co dzieje się w Polsce. Bardzo ugodzono w nas przez to, że wytykano nam
nasze żydostwo, że mówiono, że jesteśmy zdrajcami, że jesteśmy piątą kolumną”9. Zamiast niedawnej radości
z sukcesu Izraela, zapanowała atmosfera niespokojnego wyczekiwania i nieufności. Dyskusje na temat sytuacji politycznej prowadzone były powściągliwie, w wąskim gronie zaufanych osób.
Nawet do TSKŻ przychodzono mniej
chętnie. Zarząd lubelskiego oddziału
towarzystwa, tak jak innych w kraju,
wydał oświadczenie potępiające agresję Izraela10. Liczono, że dzięki tym wyrazom poparcia dla polityki władz uda
się wyciszyć kampanię antysemicką.
Każdy, kto czytał lubelską prasę
w drugiej połowie czerwca, mógł odnieść wrażenie, że wszyscy – instytucje,
szkoły, organizacje społeczne i zawodowe, mieszkańcy miast i wsi – byli oburzeni atakiem Izraela11. Nastroje antyizraelskie potęgować miały informacje
o Arabach, którzy ucierpieli na skutek
agresji12. Siłę krytyki wzmacniano odTrzy kolejne zdjęcia:
Pochód pierwszomajowy
w Lublinie w XXV‑lecie PRL (1969).
Widoczny m.in. transparent
z hasłem o treści (prawdopodobnie): „Potępiamy zbrodn[icze]
[pr]owokacje Izraela pr[zeciwko
krajom] arabskim” (w nawiasie
kwadratowym zaznaczono
niewidoczne fragmenty słów).
Dwa lata po wojnie izraelsko-arabskiej z 1967 roku wciąż
wykorzystywano propagandowe
hasła antyizraelskie.
Zbiory Leokadii Dąbczak
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Pochód pierwszomajowy w Lublinie w XXV‑lecie PRL (1969).
Zbiory Leokadii Dąbczak

wołując się do niedawnej tragedii II wojny światowej i porównania polityki Izraela wobec państw arabskich i ich obywateli do hitlerowskich Niemiec13.
Wydaje się, że większość Polaków
nieżydowskiego pochodzenia sprzyjała Izraelowi. Mieli świadomość, że akcja „antysyjonistyczna” była elementem
polityki bloku komunistycznego. Krytycznie oceniano kosztowne wspieranie

przez PRL państw arabskich. Obawiano się, że napięcie na Bliskim Wschodzie przerodzi się w konflikt obejmujący również kraje Europy. Te opinie
miały polityczną podbudowę związaną z postawą antysowiecką, stąd wzięło się nośne hasło: „Nasi Żydzi pobili ich Arabów”14. Jednakże w dłuższej
perspektywie duże znaczenie perswazyjne miała kampania propagandowa,

Pochód pierwszomajowy w Lublinie w XXV‑lecie PRL (1969).
Zbiory Leokadii Dąbczak
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niezliczone zebrania i wiece, na któ- lacji z powodu kontaktów w środowisku
rych prelegent partyjny wyliczał prze- tzw. prywaciarzy, właścicieli warsztatów
winienia „syjonistów”, odgórnie rozpę- czy sklepów. Już od 1963 r. lubelska SB
tana atmosfera personalnych niechęci. szczególnie wnikliwie obserwowała osoNa przykład do wiadomości pracowni- by podejrzane o poglądy syjonistyczne,
ków dopuszczano informacje o zarob- m.in. dawnych działaczy Akademickiekach osób pochodzenia żydowskiego, go Związku Syjonistów-Demokratów19.
mające dokumentować ich uprzywi- Od czerwca 1967 r. do października nalejowanie15. Zdarzały się ataki na oso- stępnego roku w różnym stopniu intereby niepełniące funkcji publicznych. sowano się blisko stu osobami20. ZebraDo zakładu krawieckiego, prowadzo- ne informacje o osobach prezentujących
nego przez Romana Wurtmana, ktoś „proizraelskie” postawy (Żydach i Polakach) SB wysyłała do odpowiednich inwbiegł z okrzykiem „Żydzi kaput!”16.
W raportach aparatu bezpieczeń- stancji partyjnych i miejsc zatrudnienia
stwa odnotowano, że lublinianie dysku- wskazanych osób, z sugestiami np. wytowali o udziale osób pochodzenia ży- ciągnięcia konsekwencji służbowych.
dowskiego w instytucjach władzy, o ich
„zagęszczeniu” na wysokich stanowiW TLE STUDENCKIEGO
skach17. Meldunki SB, czy informacje
partyjne trzeba jednak czytać ze świa- MARCA 1968 R.
domością, że nie odzwierciedlały precyzyjnie stanu faktycznego. Z przyczyn Nowa odsłona kampanii „antysyjonistycznej” nastąpiła w marcu 1968 r., kieobiektywnych – bo funkcjonariusze nie
dy wykorzystano żydowskie pochodzebyli w stanie zarejestrować wszystkich
wydarzeń. Dodatkowo w przypadku lat nie części warszawskiego środowiska
1967-1968 r. historycy zwracają uwagę „komandosów”, by wyjaśnić przyczynę
na prawdopodobieństwo celowego ste- studenckich protestów21.
W Lublinie, gdzie 11 marca rówrowania procesami wewnątrzpartyjnynież miał miejsce wiec studencki przed
mi przez kierownictwo MSW. Temu
mogło służyć stworzenie wrażenia sil- Centrum Kultury Studenckiej „Chatnie wzmocnionych nastrojów „antysy- ka Żaka”, wątek „antysyjonistyczny” nie
od razu został podniesiony. Działacze
jonistycznych” w społeczeństwie.
Przedstawiciele społeczności żydow- TSKŻ przestrzegli młodzież przed pójściem na wiec, bo mogłoby to być preskiej odczuwali w tym okresie większe
zainteresowanie ze strony aparatu bez- tekstem do formułowania oskarżeń wopieczeństwa, np. wezwania na rozmo- bec społeczności żydowskiej22. Większość nie poszła. Zofia Sznajdman
wy władz TSKŻ, kontrolę i konfiskatę
korespondencji18. SB gromadziła infor- wspomina, że z bratem Michałem byli
macje, które w następnych miesiącach
na manifestacji, ale szybko ją opuścili23.
Spośród 39 osób zatrzymanych
dały podstawę do działań represyjnych.
Polacy żydowskiego pochodzenia z róż- po wiecu jedyną osobą, która mogła
nych powodów byli objęci zaintereso- spełniać warunki „inspiratora” zajść
waniem SB już we wcześniejszych la- był student Wyższej Szkoły Rolniczej
pochodzący z polsko-żydowskiej rodzitach, rutynowo jako przedstawiciele
ny zamieszkałej w Puławach24. Nie wymniejszości etnicznej, także ze względu
korzystano jednak tego faktu w oficjalna utrzymywane kontakty z członkami
nej propagandzie. Nazajutrz po wierodzin czy znajomymi mieszkającymi
za granicą. Kilka osób poddano inwigi- cu, w KW PZPR (wcześniej także na
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szczeblu centralnym) zapadła polityczna decyzja, że o jego inspirowanie oskarżeni będą studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, najliczniej reprezentowani wśród zatrzymanych uczestników wiecu25. Jednak
13 marca w „Kurierze Lubelskim” ukazał się niepodpisany artykuł W niedo‑
brej sprawie, w którym wprawdzie winą za wywołanie napięcia na uczelniach obarczono studentów KUL, ale
wykorzystano także inne wątki kampanii propagandowej. Protesty zostały przedstawione jako efekt sojuszu
„jawnych i zamaskowanych syjonistów”,
którzy „z przedziwną łatwością podali sobie ręce z wczorajszymi przeciwnikami, przedstawicielami endecji, wojującego klerykalizmu i innych prawicowych ugrupowań”26. To połączenie w
ramach jednego politycznego sojuszu
„endecji” i „nacjonalistów” z „syjonistami” było jednym z charakterystycznych
elementów marcowej propagandy27.

nego, przede wszystkim miało charakter antyinteligencki, I sekretarz zaatakował wówczas ostro pisarzy. Współcześnie w analizach wystąpienia zwraca się uwagę na złagodzenie tonu wypowiedzi „antysyjonistycznych”. Gomułka stwierdził, że partia docenia, iż wielu
obywateli żydowskiego pochodzenia
„swą pracą i walką rzetelnie zasłużyło
się Polsce Ludowej, sprawie budowy socjalizmu w naszym kraju”. Słuchający go
Żydzi jednak odnotowali zapewne przede wszystkim ponowną zachętę do wyjazdów: „Tym, którzy uważają Izrael za
swoją ojczyznę, gotowi jesteśmy wydać
emigracyjne paszporty”, na którą zebrani w Sali Kongresowej partyjni aktywiści zareagowali aprobatą28. Równie jednoznacznie brzmiała deklaracja I sekretarza KW PZPR Władysława Kozdry na
wiecu 21 marca z udziałem kilku tysięcy
lublinian: „Tym wszystkim, którzy uważają Izrael za swoją ojczyznę, gotowi jesteśmy wydać emigracyjny paszport”29.

PRZECIW
„SYJONISTOM”
(MÓWI SIĘ ŻYDOM)

„Kurier Lubelski”,
12 marca 1968, nr 61, s. 2
(dokończenie na następnej
stronie)
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Atmosfera w środowisku studenckim uspokoiła się stosunkowo
szybko, w ciągu 2-3 tygodni. Z nową siłą powróciła nagonka „antysyjonistyczna”. Hasła, w istocie antysemickie, obecne były w prasie, w czasie wieców i zebrań pracowniczych
oraz w uchwalanych na
nich rezolucjach. Żydzi mieszkający w Lublinie czuli się osaczeni.
Przemówienie Gomułki 19 marca, w czasie
wiecu aktywu partyj-
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Od marca 1968 r. społeczność żydowską silniej niż w poprzednim
okresie dotknęły szykany. Wykorzystywano informacje dotyczące rzeczywistych lub wymyślonych nieprawidłowości, niegospodarności czy nepotyzmu jako argumentów uzasadniających usunięcie z pracy lub przeniesienie na mniej atrakcyjne stanowisko. Zwalniano zwłaszcza ze stanowisk
kierowniczych i funkcji odpowiedzialnych, np. w Fabryce Samochodów Cię-
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żarowych pracownicę pochodzenia żydowskiego odsunięto od dostępu do informacji tajnych. Utrudniano lub uniemożliwiano, poprzez cofnięcie koncesji, prowadzenie prywatnej działalności
handlowej30. W zestawieniu statystycznym ilustrującym społeczny przekrój uczestników różnych zajść, które
miały miejsce w województwie lubelskim do 17 kwietnia 1968 r., wyszczególniono, obok typowych grup: studentów, uczniów, inteligencji, naukowców,
robotników, chłopów i „innych”, także
jeszcze dwie pasujące do kategorii „kozła ofiarnego” marcowej propagandy:
„KUL” (czyli studenci lub pracownicy
uczelni) i „syjoniści”. Wśród osób, które od marca zostały poddane inwigilacji przez SB, 60 proc. to właśnie „syjoniści”. Siedem osób zwolniono z zajmowanych stanowisk (do października 1968 r.
przynajmniej 20 osób w Lublinie), 5 wydalono ze ZBoWiD31. Charakter represji
wiązał się zapewne z przekrojem wiekowym owej grupy „syjonistów”. W praktyce zaliczano do nich głównie osoby
starszego i średniego pokolenia.
Plotki i pogłoski były na porządku dziennym. Opowiadano historyjki o zamożności ludności żydowskiej,
albo o tajemniczych kontaktach i gościach przyjeżdżających limuzynami32.
Dokonano też czystki w szeregach
partyjnych. Do końca września 1968 r.
w całym województwie pod zarzutem
wystąpień nacjonalistycznych (w domyśle „syjonistycznych”) wyrzucono z PZPR
osiem osób, kilka pozbawiono renty partyjnej33. Wśród nich osobą najbardziej
wpływową była Sara Nomberg-Przytyk,
związana ze „Sztandarem Ludu” (zastępca redaktora naczelnego) i „Głosem Ziemi Lubelskiej”. Z PZPR usunięty został również jej mąż Andrzej Przytyk, w latach 1944-1953 funkcjonariusz
aparatu bezpieczeństwa, pełniący m.in.
funkcję zastępcy naczelnika Wydziału
Więzień i Obozów WUBP w Lublinie34.
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Obydwoje byli związani z ruchem komunistycznym jeszcze przed wojną,
pełnili ważne funkcje w okresie stalinizmu, do 1956 r., ale w następnych latach byli odsunięci na boczny tor.
Aparat bezpieczeństwa wnikliwie
interesował się osobami uważanymi
za wpływowych działaczy syjonistycznych. Za takiego uchodził m.in. doc.
Kazimierz Gerkowicz, asystent z Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej. SB
podejrzewała, że jest „duchowym przywódcą” żydowskiej społeczności w Lublinie, a pod pozorem wyjazdów naukowych utrzymuje kontakty ze środowiskami syjonistycznymi na Zachodzie.
Co najmniej od 1967 r. do początku
1970 r. okresowo obserwowano Gerkowicza, kontrolowano jego korespondencję, podsłuchiwano rozmowy telefoniczne. Procedury zakończono bez potwierdzenia jego wrogiej działalności35.

„Kurier Lubelski”,
25 marca 1968,
nr 72, s. 2.
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Zdarzały się przypadki nękania, które albo miały charakter chuligańskich
zachowań antysemickich, albo były inspirowane bezpośrednio przez aparat
bezpieczeństwa (co zresztą podejrzewały ofiary tych działań), np. wyrzynanie czy malowanie na drzwiach rysunków (swastyki i gwiazdy Dawida)
czy napisów („Giwrej”, zniekształcenie
pogardliwego określenia Żyda – jewrej)36.
Niektórzy otrzymywali anonimy z żądaniem wyjazdu do Izraela, albo byli prześladowani podobnej treści telefonami37.
Inni doświadczali słownej lub fizycznej
napaści w miejscach publicznych38.
W TSKŻ 30 marca odbyło się zebranie, na którym dyskutowano na temat
wystąpienia Gomułki 19 marca i polityki kierownictwa partyjnego. Treść
oświadczenia, które wydał zarząd towarzystwa jako efekt tego zebrania, nie została jednak skonsultowana z obecny-

mi na spotkaniu. Autorzy dokumentu
wyrazili pełną solidarność ze stanowiskiem partii. Potępili „wichrzycielskie
wyczyny wszelkiej maści bankrutów
politycznych, sił antysocjalistycznych
i syjonistycznych wrogów Polski Ludowej”. Deklarowali walkę z syjonizmem
jako ideologią „głoszącą szowinizm
i aneksję obcych terytoriów”. Oświadczenie kończyła deklaracja poświęcenia
się „rozwojowi naszej Ojczyzny – Polski
Socjalistycznej39. Ze względu zwłaszcza
na okoliczności powstania dokumentu,
w środowisku żydowskim oświadczenie zostało negatywnie przyjęte. Działacze TSKŻ powtarzali jednak, że władze oczekują takich deklaracji lojalności wobec PRL. Odium niechęci spadło przede wszystkim na Mariana Adlera
i Szymona Wajnberga, autorów oświadczenia zamieszczonego w „Sztandarze
Ludu”, którzy apelowali do „uczciwych

„Kurier Lubelski”,
19 marca 1968,
nr 67, s. 3.
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„Kurier Lubelski”,
22-23 marca 1968,
nr 70, s. 1.
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obywateli polskich pochodzenia żydowskiego” o potępienie „syjonistycznych warchołów”40.
Ucieczka czy zignorowanie kampanii propagandowej były chyba niemożliwe.
Nawet jeśli ktoś nie uczestniczył w wiecu zakładowym,
to każdego dnia „Sztandar
Ludu” i „Kurier Lubelski” donosiły o nowych głosach potępienia „syjonizmu”. Eksponowały fotografie ze stosownymi hasłami na transparentach. Ci, którzy wzięli udział
w pochodzie pierwszomajowym, mogli zobaczyć banery z napisami, przygotowane
według instrukcji KC PZPR:
„Precz z syjonizmem agenturą imperializmu!” czy „Obywatele polscy mają tylko jedną Ojczyznę!”41. Prasa i lokalna rozgłośnia radiowa donosiły o zwolnieniach z pracy,
wydaleniu ze ZBoWiD, procesie Józefa Parnasa (o czym
poniżej)42.
Większość społeczeństwa
zapewne pierwszy raz zetknęła się ze słowem „syjonista” dopiero w 1967 r. Tym łatwiej propaganda skierowała
niechęć na prostszą do zidentyfikowania osobę: Żyda. Odzwierciedla to jeden z raportów SB, w którym informowano, że studenci Akademii
Medycznej żądali „by sprawa
usuwania syjonistów (mówi
się Żydów) rozwiązana została do końca”43. Wielomiesięczna kampania, prowadzona od 1967 r. z różnym
natężeniem, utrwaliła w świadomości
jakiejś części społeczeństwa obraz „syjonistów” (Żydów) jako wrogów państwa
polskiego i jego obywateli. Zresztą pra-

sa wzmocniła negatywny obraz Żydów
jako takich. W „Sztandarze Ludu” w cyklu artykułów Współwinni udowadniano niemoralność środowisk żydowskich na Zachodzie, biernych wobec
Zagłady. Izraelowi zarzucano uniewin-
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nianie zbrodniarzy hitlerowskich w zamian za pieniądze z Republiki Federalnej Niemiec44.
Dominującą postawą nieżydowskiej
części społeczeństwa było chyba nieangażowanie się w konflikt interpretowany jako polityczny. We wspomnieniach
ówczesnej młodzieży żydowskiej przewija się refleksja o braku zrozumienia
ze strony polskich kolegów, którzy bagatelizowali znaczenie antysemickiej
nagonki, zdawkowo przekonywali, że
trzeba przeczekać, że to minie45. Publicznie przeciwko wykorzystaniu haseł
antysemickich w oficjalnej propagandzie zaprotestowali studenci w rezolucji uchwalonej w czasie wiecu 13 marca
w „Chatce Żaka”46.
Zebrania partyjne czy załóg zakładów pracy, na których potępiano „syjonizm” i atakowano konkretnego „syjonistę”, przebiegały nieraz w ciszy. Poza partyjnym prelegentem często nikt
nie zabierał głosu. Nawet jeśli dostrzegano krzywdzący charakter zarzutów,
obawiano się stanąć w obronie atakowanego, by nie narazić się na szykany.
Zdarzały się wyjątki. W Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Podróżnych sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej broniła atakowanego dyrektora Izydora Sznajdmana. W konsekwencji nie zgłoszono
jej kandydatury w wyborach władz organizacji partyjnej. Niektóre zebrania
przybierały jednak charakter zbiorowej nagonki na konkretne osoby, lub
uogólnionej, na „syjonistów” nielojalnych wobec państwa polskiego47. Dokumentacja partyjna i aparatu bezpieczeństwa dotycząca nastrojów społecznych, zwłaszcza z kwietnia 1968 r.,
zawiera wiele przykładów nieprzychylnych komentarzy i ataków personalnych. Atakowani przedstawiciele społeczności żydowskiej reagowali w różny sposób. Zdarzało się, że odcinali się od „syjonizmu”, albo deklarowali
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poparcie dla partii. Bezpośrednio atakowani, czasem w ogóle nie zabierali
głosu, jak Sznajdman.
Atmosfera Marca 1968 r. sprzyjała karierowiczom. „Antysyjonistyczna” kampania była narzędziem wykorzystanym
w rywalizacji o stanowiska. Ujawniło
się to wyraźnie na wyższych uczelniach,
w walce o posady uniwersyteckie i stypendia. Po wiecu 11 marca winą za wywołanie napięcia wśród studentów obarczono wykładowców warszawskich zatrudnionych jednocześnie na UMCS.
W nowym roku akademickim nie przedłużono umów historykowi literatury prof. Marii Żmigrodzkiej, socjologowi doc. Jakubowi Litwinowi48 i ekonomiście dr. hab. Henrykowi Flakierskiemu. W komentarzu do podjętych szykan
funkcjonariusz SB wprost przyznał, że
były formą „zaspokojenia ambicji miejscowych pracowników naukowych”49.
Innym przykładem rozgrywek personalnych jest anonim do ministra
oświaty i szkolnictwa wyższego Henryka Jabłońskiego, wysłany rzekomo
przez pracownika UMCS, który domagał się „oczyszczania poszczególnych
Uczelni z klanu żydowskiego”. Zwrócił
uwagę ministra na rektora UMCS prof.
Grzegorza Seidlera oraz prof. Wiktora
Steina, kierującego Kliniką Neurologii
Akademii Medycznej50. Podobnie jako
m.in. element rywalizacji w środowisku uczelnianym należy rozpatrywać
zarzuty kierowane pod adresem wspomnianego wcześniej Gerkowicza oraz
Krystyny Modrzewskiej. Modrzewska
była kierownikiem Katedry Antropologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. W związku z naukowymi
wyjazdami do Izraela, SB zarzucała
jej utrzymywanie kontaktów z działaczami syjonistycznymi. Dodatkową
przyczyną inwigilacji Modrzewskiej
była treść publikowanych przez nią
wspomnień, zwłaszcza jej obserwacje
z okresu okupacji, dotyczące stosunku
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Polaków do Zagłady Żydów, ocenione przez cenzurę jako szkalujące naród polski. W 1968 r. funkcjonariusze
SB, wykorzystując niejasności związane z rozliczeniem wynagrodzeń za ekspertyzy sądowe prowadzone przez Katedrę Antropologii, wszczęli postępowanie przygotowawcze wobec Modrzewskiej. Zarzucono jej przywłaszczenie funduszy należnych uczelni.
SB podsłuchiwała jej rozmowy, funkcjonariusze przeszukiwali mieszkanie.
Wprawdzie 31 grudnia 1969 r. Sąd Powiatowy w Lublinie sprawę umorzył
na podstawie ustawy o amnestii z lipca tego roku51, jednak pod wpływem
tych wydarzeń, we wrześniu Modrzewska zrezygnowała z pracy na UMCS.

EMIGRACJA
Kampania antysemicka zburzyła poczucie bezpieczeństwa Polaków żydowskiego pochodzenia. Nie wszyscy bezpośrednio doświadczyli szykan,
ale przez kilka miesięcy wszyscy mogli się czuć atakowani i napiętnowani
jako wrogowie państwa polskiego. Reakcje zależały od indywidualnej sytuacji. Jedni przekonywali, że po jesiennym zjeździe PZPR sytuacja w kraju
się uspokoi, a społeczność żydowska,
nieraz prześladowana, powinna przeczekać okres nagonki52. Inni zwątpili w możliwość zmian; uważali, że
w Polsce nie będzie można żyć i realizować swoich planów osobistych i zawodowych. Wielu było przekonanych,
że na najwyższym szczeblu politycznym zapadła decyzja o celowym zmuszeniu Żydów do emigracji. Każda osoba, czy każda rodzina miała własne dodatkowe motywacje decyzji o emigracji. Młodzi ludzie, jak Ryszard Weiler,
jeden z pierwszych, którzy wyjechali, obawiali się, czy z powodu pochodzenia nie zostaną wyrzuceni ze stu-
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diów. Kilka rodzin zostało pozbawionych środków do życia, gdy ojcowie zostali zwolnieni z pracy, czy pozbawieni
możliwości prowadzenia prywatnych
warsztatów i sklepów. Odczuwali osamotnienie, gdyż dotychczasowi znajomi i współpracownicy unikali kontaktu,
nie rozumieli sytuacji, w której znalazła
się społeczność żydowska w 1968 r.53.
Niepewność dalszych losów była
chyba najsilniej odczuwana. Zwrócił na
to uwagę we wspomnieniach Josef Kliger: „Było to nieprzyjemne i człowiek
czuł się za bardzo zależny od kaprysów
takiej czy innej jednostki, która była przy takiej czy innej władzy”54. Sam
zresztą doświadczył szykan. W 1968 r.
studiował na SGPiS. Został zawieszony
na rok za udział w protestach. Rok później wyjechał do Izraela, gdzie jego brat
mieszkał już od kilku lat. Rodzice wyjechali w 1972 r.
W Lublinie wiosną 1968 r. jako pierwsi zdecydowali się wyjechać 22-letni
wówczas Ryszard i jego dwa lata młodsza siostra Miriam Weiler. Ich decyzja
była w tym sensie ułatwiona, że nie żyli ich rodzice, a dwie siostry ojca, jedyne krewne, mieszkały w Izraelu.
Wyjeżdżający składali podanie do Rady Państwa z prośbą o zgodę na zmianę obywatelstwa. Musieli przy tym
wnieść opłatę skarbową w wysokości pięciu tysięcy złotych. W ambasadzie holenderskiej, która reprezentowała interesy Izraela, należało uzyskać
promesę wizy izraelskiej i obietnicę pokrycia kosztów podróży, które dla wielu byłyby trudne do opłacenia. W Wydziale Paszportów KW MO należało złożyć kwestionariusz paszportowy.
Uzyskanie zgody na wyjazd wymagało również udokumentowania, że dana osoba nie zalega z podatkami, czynszami i innymi zobowiązaniami finansowymi. Po kilku tygodniach otrzymywali dokument podróży. Zdarzały
się przypadki odmowne, np. gdy oso-
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ba składająca wniosek miała zobowiązania finansowe. Tragiczny finał miała
sprawa Bencjana Altmana. Służba Bezpieczeństwa od dawna interesowała się
jego działalnością handlową, w związku z ogromnym zadłużeniem podatkowym i podejrzeniem ukrywania dużej kwoty w obcej walucie. Inwigilacja
stała się intensywna zapewne nieprzypadkowo od jesieni 1967 r. W 1968 r.
Altman chciał wyjechać z Polski, nie
otrzymał jednak zgody. W sierpniu tego roku popełnił samobójstwo55.
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o wyjeździe, następował okres gorączkowych przygotowań do wyjazdu.
Jednocześnie z formalnościami urzędowymi należało czynić przygotowania do wyjazdu, bo po otrzymaniu
dokumentu podróży trzeba było wyjechać w określonym terminie. (Termin można było przedłużyć w szczególnych przypadkach). Wyjeżdżający
mogli zabrać tylko pięć dolarów. Pakowali swój dobytek w specjalnie zamawiane skrzynie. Lista rzeczy, których nie można było wywieźć, była ściśle określona (np. przedmioty o wartości artystycznej, wyroby ze srebra powyżej określonej wagi). Wszystko, co
znalazło się w skrzyniach, musiało zostać wypisane na listach przedstawianych służbom celnym56. Zdarzały się,
jak zwykle w takich przypadkach, nadużycia celników. Przeszukanie bagażu wielu wspomina jako doświadczenie upokarzające. Niektórym zakwestionowano przewożone przedmioty,
np. pracę dyplomową Michała Sznajdmana, który wraz z rodziną w listopadzie 1969 r. wyjechał do Szwecji57. Z
kolei Adam Drewniak został oskarżony o próbę wywiezienia z kraju obrazów stanowiących zabytek narodowy.
Śledztwo wszczęte przez Prokuraturę
Wojewódzką w Lublinie po kilku miesiącach zostało umorzone z braku cech
przestępstwa58.
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Większość osób wyjeżdżała porannym pociągiem relacji Lublin – Warszawa tuż przed godziną 7. Pożegnania, najczęściej kameralne, odbywały
się wcześniej. Na dworzec wyjeżdżających odprowadzały pojedyncze osoby, np. rodzinę Szmunessów żegnała
Elżbieta Żwirkowska, była nauczycielka języka polskiego Heleny Szmuness,
później profesor KUL. Rodzinę Hochmanów wsparł dawny znajomy z pracy Icka Hochmana. Na dworcu towarzyszył im również Jerzy Księski, autor tekstów piosenek, członek redakcji
literackiej lubelskiego radia, przyjaciel
Michała Hochmana.
W Warszawie z Dworca Gdańskiego,
wyruszał pociąg do Wiednia. W zależności od dalszych planów, z Wiednia jedni lecieli samolotem do Tel Awiwu, inni
wyruszali do Danii, Szwecji czy USA.
W relacjach młodych emigrantów
przewija się wątek pewnej zazdrości
ich polskich kolegów, że mają szansę wyjechać na Zachód, której pozbawieni są zwykli obywatele PRL. Z przymusową emigracją nie wiązały się jednak żadne pozytywne emocje, może
poza poczuciem, że wyjeżdżając uwolnią się od atmosfery antysemickiej nagonki. Czuli się obywatelami Polski,
wielu było przywiązanych do Lublina,
swego rodzinnego miasta. Najczęściej
nie znali języka kraju nowego osiedlenia. Nie wiedzieli, jak na nowo urządzą
swoje życie. Najwięcej obaw odczuwały
zapewne osoby w średnim wieku i starsze, których adaptacja do nowych warunków przebiegała znacznie trudniej.
Znamienne są losy Rafaela Gorfinkiela,
który po ucieczce z Lublina w 1939 r.
do ZSRR, po wielu staraniach wrócił
tutaj z rodziną w 1958 r. Dziesięć lat
później został zmuszony do emigracji59.
Pomarcowa emigracja była rozciągnięta w czasie. Nie wszyscy od razu decydowali się na tak radykalne rozwiązanie. W niektórych rodzinach naj-
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pierw wyjeżdżały dorosłe dzieci, które
tymczasowo urządzały się w nowym
miejscu, a potem rodzice z młodszym
rodzeństwem. Niektórzy liczyli na poprawę sytuacji. Jednak różnego rodzaju szykany i inwigilacja przez SB trwały do początku lat siedemdziesiątych.
Jeszcze w 1969 r. wymalowywano Żydom gwiazdy Dawida na drzwiach
mieszkań. 15 grudnia 1970 r., w czasie rewolty robotniczej na Wybrzeżu, SB aresztowała na 48 godzin Mojżesza (Morrisa) Wajsbrota. Zarzucano
mu, że wypowiadał opinie, które mogły
sprowokować „nieodpowiedzialne wystąpienia społeczne”60.
Wedle danych Służby Bezpieczeństwa, od 1968 r. do 1972 r. z województwa lubelskiego wyjechały 122 osoby, co stanowiło około 27 proc. lokalnej społeczności żydowskiej61. Około
połowa z tej liczby wyjechała do Izraela, w dalszej kolejności jako miejsce
zamieszkania wybierano Danię, Szwecję, USA.
Charakterystyczną cechą emigracji pomarcowej był liczny udział osób
z wyższym wykształceniem, inteligencji. Do końca sierpnia 1969 r. w Wydziale Paszportów KW MO w Lublinie
złożyło kwestionariusze 13 osób z wyższym wykształceniem (w tym 6 lekarzy,
po 2 osoby po studiach przyrodniczo-technicznych i humanistycznych oraz
po 1 osobie z wykształceniem prawniczym, technicznym i zakwalifikowanej do grupy „pozostali”)62. Dodatkowo wyemigrowało 6 studentów.
Wśród tych, którzy w atmosferze nagonki antysemickiej wyjechali z Lublina było kilka osób zasłużonych na polu naukowym, zwłaszcza w medycynie.
Wraz z rodziną wyjechał doc. Wolf
Szmuness. Wedle relacji jego córki Heleny, oskarżono go o nieusprawiedliwioną nieobecność na wiecu potępiającym agresję Izraela. Został zwolnio-

94

ny z pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Akademii
Medycznej. Zasłużony epidemiolog
i wirusolog wyjechał z Polski 2 września 1968 r.63. Na emigrację zdecydował się również prof. Karol Akerman,
twórca Katedry Technologii Chemicznej na UMCS w Lublinie i jednocześnie pracownik Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie. W 1969 r. wyjechał w celach naukowych na Zachód,
ale ostatecznie pozostał tam na stałe64. W 1970 r. w atmosferze konfliktów
personalnych i oskarżeń wyemigrowała do Szwecji wspomniana wcześniej
doc. Krystyna Modrzewska65.
Wątpliwości budzi historia Józefa
Parnasa, organizatora Instytutu Medycyny Pracy i Higieny Wsi w Lublinie,
później kierownika Katedry Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej.
W kwietniu 1968 r. na mocy decyzji
Naczelnej Prokuratury Wojskowej został tymczasowo aresztowany pod zarzutem usiłowania przekazania tajemnic państwowych ambasadzie państwa
kapitalistycznego66. Rok później został
skazany przez Sąd Okręgowy w Lublinie na pięć lat pozbawienia wolności.
Zwolniony przedterminowo w 1971 r.,
wyemigrował do Danii. Mimo wielu
niejasności w jego biografii i zastrzeżeń do stylu zarządzania podległymi
mu placówkami, nie jest wykluczone,
że skala zastosowanych wobec niego
działań była efektem konfliktów polityczno-personalnych, w które był uwikłany i atmosfery antysemickiej nagonki w 1968 r.67.
Chaim Kliger, sekretarz lubelskiego TSKŻ w latach siedemdziesiątych,
w roczniku „Kol Lublin” wychodzącym w Izraelu opublikował krótkie
wspomnienia zatytułowane Koniec ży‑
dowskiego rozdziału w dziejach Lubli‑
na68. Społeczność żydowska nie tylko
straciła istotny odsetek swoich człon-
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ków. Wyjechały osoby aktywne, które nadawały ton działalności lokalnej
społeczności.

LOSY NA EMIGRACJI
Emigracyjne życie tych, którzy wyjechali po 1968 r., potoczyło się różnymi drogami. Trudno w tej sytuacji
o uogólnienia, zwłaszcza że dostępne są wspomnienia głównie młodszego pokolenia. Dodatkowo są to osoby, które po latach zaczęły przyjeżdżać
do Polski.
Proces adaptacji przebiegał na ogół
łatwiej w Izraelu, gdzie był dobrze
zorganizowany system pomocy nowo przybyłym rodakom. Poza Izraelem ważne było wsparcie rodziny czy
znajomych już zadomowionych w nowym miejscu zamieszkania emigrantów. Istotną barierą była nieznajomość
języka. Wielu doświadczyło poczucia
degradacji społecznej i napiętnowania. Michał Hochman początkowo nie
chciał wyjeżdżać z Polski, podjął decyzję po namowach rodziny. Przyznaje, że początki życia na wygnaniu były trudne: „Nie mogłem dojść do siebie przez jakieś pięć, siedem lat. Było się kimś, a teraz jest się emigrantem. Niezależnie od statusu społecznego, wystarczy, że masz akcent, inną
kulturę”69. Wielu musiało zadowolić się
pracą poniżej ich kompetencji. Nawet
osoby, które miały w Polsce duże osiągnięcia zawodowe i naukowe, jak Wolf
Szmuness czy Krystyna Modrzewska70,
nie od razu wróciły do pracy naukowej.
Większość osób, które wyjechały,
musiała zmierzyć się z emocjami towarzyszącymi wygnaniu z kraju pochodzenia. Mimo że doświadczenia emigracyjne niektórych były trudne, przyznają, że nie żałują decyzji o wyjeździe.
Charakterystyczne jest, że wiele osób
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powróciło do swoich żydowskich korzeni lub je odkryło, również ci, którzy
mieszkali poza Izraelem71. Osobiste
doświadczenia rzutowały na stosunek
do Polski. Niektórzy nie zrezygnowali
z kontaktów z dawną ojczyzną. W Izraelu czy w USA, gdzie były większe skupiska polskich Żydów, a nawet zorganizowane środowiska osób pochodzących z Lublina, zwłaszcza starsze pokolenie zaangażowało się w ich działalność. Parę osób przyjechało do Polski już w latach osiemdziesiątych. Nie
wszyscy jednak otrzymywali pozwolenie na przyjazd. Krystyna Modrzewska
próbowała odwiedzić kraj, m.in. jako
uczestniczka konferencji naukowych.
W 1974 r., gdy pierwszy raz chciała
przekroczyć granicę, na specjalnej karcie ewidencyjnej funkcjonariusz lubelskiej SB wpisał adnotację: „Niepożądany
w PRL”. Wpuszczono ją do Polski dopiero w 1986 r. i odtąd regularnie przyjeżdżała do kraju. Przynajmniej kilka innych osób do dzisiaj odwiedza Lublin.
Na koniec warto przypomnieć odmienne oblicze pomarcowego Lublina.
Katolicki Uniwersytet Lubelski okazał się bezpiecznym azylem dla kilku
osób usuniętych ze studiów i karanych
w następstwie protestów na uczelniach.
Większość z nich, jak Barbara Toruńczyk i Seweryn Blumsztajn, związała
się z KUL tymczasowo, do czasu ukończenia studiów. Trwale w intelektualne
życie Lublina wpisał się prof. Władysław Panas, historyk literatury, badacz
tradycji żydowskiej, który w szczególny sposób przyczynił się do przywrócenia pamięci o wielokulturowej historii Lublina.
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MARII CURIE‑SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE
Marcin Kruszyński
Utworzony w 1944 r. lubelski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
(UMCS), zgodnie z zamysłem jego fundatorów, miał być narzędziem budowy „socjalistycznego inteligenta”. Metamorfoza inteligencji jako warstwy
społecznej polegała zaś, w rozumieniu władz komunistycznych, na odcięciu się od korzeni, a właściwie całkowitej zmianie tychże korzeni. Ponadto
swoistej przemianie planowano poddać inteligencki etos. Bezinteresowną, pozytywistyczną pracę dla dobra
ogółu, poczucie elitarności w ramach
narodu, zastępował internacjonalizm,
przywiązanie do preferowanych klas:
robotniczej i chłopskiej, czy wreszcie
podporządkowanie ideologii marksistowskiej, z nieodłącznym materializmem historycznym. Tyle, że budowa „socjalistycznego inteligenta” nie
powiodła się1. Świat akademicki, także sam UMCS, w wielu przypadkach
oparł się ingerencji zewnętrznej. Rzadko też, w całym okresie trwania PRL,
uczeni i studenci spełnili oczekiwania
rządzących; w pełni – bodajże nigdy.
Nie inaczej było w 1968 roku.
W rok ten UMCS wkraczał bez
większych „politycznych fajerwerków”.
Uczelnią zarządzał „partyjny rektor”,
prof. Grzegorz Leopold Seidler2, a sytuacja panująca wśród pracowników3
i młodzieży nie mogła jakoś szczególnie
burzyć spokoju rządzących. Pomijam
tutaj ekscesy związane przede wszystkim ze studentami, lecz w żaden sposób
niemające charakteru wystąpień natury
politycznej. Do czegoś podobnego do-
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szło np. 11 listopada 1964 r. w stołówce akademickiej, kiedy młodzieży zaserwowano „zupę grzybową […] z robakami”. Doprowadziło to do przepychanek z administracją placówki. Nastrojów nie uspokoiła nawet wizyta
jednego z prorektorów UMCS, który
zresztą odmówił zaraz dyskusji z „tysiącem osób naraz”. W końcu na miejsce przybyły również organa ścigania,
lecz ostatecznie obyło się bez interwencji z ich strony. Badająca potem te zajścia komisja złożona z członków Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP)
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) przy UMCS, ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że „wydarzenie z 11 listopada […] miało charakter
zamknięty i dotyczyło spraw bytowych
studentów. Nie było z góry ukartowane, nie miało posmaku politycznego
ani wystąpienia antypaństwowego”4.
Nic również nie wskazuje na to, ażeby
wcześniej, tj. od czasu wystąpienia Gomułki na VI Kongresie Związków Zawodowych z 19 czerwca 1967 r. czy od momentu zerwania przez Polskę stosunków
dyplomatycznych z Izraelem5, uniwersytet ogarnęła jakaś „antysyjonistyczna” gorączka. Z relacji świadków tamtych dni wynika raczej, że owszem temat żydowskich korzeni takich czy innych pracowników UMCS od dawna
miał pojawiać się w prywatnych rozmowach, ale rzekomo bez jakichkolwiek antysemickich podtekstów i komentarzy.
Nie mówiąc już o wywoływaniu czegoś
w rodzaju nagonki6. Trudno się do tego dzisiaj jednoznacznie odnieść. Nato-

Niniejszy tekst opublikowano po raz pierwszy jako podrozdział
w monografii Marcina Kruszyńskiego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach
1944-1989. Zarys dziejów uczelni w warunkach PRL, Lublin 2015,
wyd. IPN.

Po lewej:
Rektor UMCS Grzegorz Leopold
Seidler podczas zjazdu rektorów
w 1966 roku.
Zbiory Archiwum UMCS
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miast, nawet jeśli przyjąć za dobrą mo- tąd też wieści, więc m.in. także wsponetę, że zachowania wrogie wobec ludzi
minanego dr. hab. Litwina10.
Początkowo odpowiedzialnych za ropochodzenia żydowskiego nie występowały powszechnie w UMCS, to Służba -dzący się ferment nikt nie szukał poBezpieczeństwa (SB) starała się udowod- śród uczelnianego aktywu partyjnego
lub zarządzających uniwersytetem, minić coś dokładnie odwrotnego. Otóż
mo że już 7 marca 1968 r. wszyscy oni,
uwagę władz bezpieczeństwa przykuła
np. postać dr. hab. Jakuba Litwina7 z Za- tj. Seidler, a ponadto Komitet Uczelniakładu Filozofii Społecznej i równocześ- ny (KU) PZPR i zarządy organizacji stunie kierownika katedry w warszawskiej
denckich działających w UMCS, zostaSzkole Głównej Planowania i Statysty- li powiadomieni przez Komitet Wojeki (SGPiS), za chwilę ofiary wypadków wódzki (KW) partii o niebezpiecznych
marcowych w UMCS. Raport o czło- zjawiskach rejestrowanych w centrawieku, o którym w uczelni „mówi się, że
li. Zalecono wówczas szczególną mojest Żydem”, przepełniony był treściami
bilizację „ideowych” formacji młodziewłaśnie antysemickimi i zawierał masę żowych w celu niedopuszczenia do niepowielanych, antyżydowskich stereo- kontrolowanych wystąpień11, co chyba
wypada potraktować jako sporą naiwtypów. Najważniejsze zaś, że oparto go
podobno na opiniach wyrażanych w sa- ność ze strony władz.
Oprócz przygotowanych ad hock
mym UMCS, wśród których za jedno
z łagodniejszych uznać należy stwier- w tej sprawie posiedzenia KU i zebradzenie dotyczące „chciwości na pienią- nia senatu, nic więcej nie zrobiono (nie
dze” tegoż profesora8. Tylko tyle i aż tyle. zdążono zrobić?)12. Tymczasem w nocy
Tym niemniej oczywiście sympatia
z 9 na 10 marca w miasteczku akadebądź niechęć kogokolwiek do Litwina
mickim kolejny raz rozrzucono ulotki,
nie doprowadziły do wydarzeń z 1968 r. przy czym teraz nawoływano do przyjw UMCS. Wrzenie w lubelskim śro- ścia na wiec, zaplanowany na 11 mardowisku studenckim rosło bowiem
ca, w geście solidarności ze studentawprost proporcjonalnie do zwyżkują- mi warszawskimi13. Do głównych aucego napięcia w stolicy po zdjęciu z de- torów tej zapowiedzi należeli prawdopodobnie młodzi z II roku filolosek Teatru Narodowego inscenizacji
Dziadów w reżyserii Kazimierza Dej- gii polskiej UMCS, którzy odręcznie
przygotowali owe teksty informacyjne
mka. Choć dopiero około 5-6 marca
w bloku akademickim „B”, gdzie część
1968 r. zaczęły pojawiać się na terenie
opisywanej szkoły pierwsze ulotki za- z nich mieszkała14. Znamy treść przychęcające do aktywnego występowa- gotowywanych wówczas ulotek. Były
to karteczki z pojedynczo wypisanymi
nia w obronie wolności9. Prawdziwe
emocje spowodowały studenckie zaj- nań różnymi zdaniami: „W poniedziaścia w Warszawie dwa i trzy dni póź- łek o 14-tej wiec przed „Żakiem" [choniej. Lubelska SB wyraźnie zauważyła
dzi o „Chatkę Żaka, o której później
wtedy radykalizację postaw niektórych – M.K.], albo „W poniedziałek 11.03
przedstawicieli młodzieży, głoszących wiec przed Żakiem o 14-tej, nie jestepoparcie dla swych kolegów z Uniwer- śmy gorsi od studentów Warszawy”15.
W przeciwieństwie do wyczuwalnesytetu Warszawskiego (UW). Winą za
ten stan rzeczy – niejako „na gorąco” – go pewnego dystansu i spokoju z pierwobarczono przede wszystkim wykła- szej fazy marca, tym razem lubelscy
działacze partyjni, w tym także i Seiddowców przyjeżdżających stamtąd do
Lublina i przynoszących ponoć stam- ler, członek Egzekutywy KW – powyż-
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szy anons potraktowali wyjątkowo po- madzić się wokół wejścia do „Chatki Żaważnie. I tak rankiem tegoż 11 marca
ka” w dzielnicy uniwersyteckiej, oczeodbyło się wspólne posiedzenie najważ- kując na początek spotkania, ustaloneniejszych funkcjonariuszy PZPR w mie- go dokładnie na 14.0021. Wkrótce liczście z reprezentantami komitetów uczel- ba przybyłych manifestantów osiągnęła
nianych oraz liderami Zarządu Woje- poziom – według różnych szacunków –
od tysiąca22 do dwóch tysięcy osób23.
wódzkiego (ZW) Związku Młodzieży
Socjalistycznej (ZMS). Zasadniczym ce- Co więcej, pośród nich znaleźli się
lem, jaki wówczas przed sobą postawio- również reprezentanci władz uczelni
no, było niedopuszczenie do planowa- (w tym m.in. Seidler), KU oraz stowanej manifestacji i zapobieżenie „sytua- rzyszeń młodzieżowych, bezskutecznie
cji, w której niezbędna będzie interwen- nakłaniający przybyłych do rozejścia się.
cja MO [Milicji Obywatelskiej – M.K.]”16. Obyło się bez przemów ze strony kogoPonadto Władysław Kozdra, ówczes- kolwiek z organizatorów demonstrany I sekretarz KW, jednoznacznie dał
cji i następnie około godz. 15.00, mniej
również do zrozumienia rektorom miej- więcej połowa z jej uczestników, skanscowych szkół wyższych, ażeby wobec
dując hasła „Precz z cenzurą” czy „Soliewentualnych „prowokatorów” postę- daryzujemy się z młodzieżą studencką
pować stanowczo17, cokolwiek miałoby Warszawy,” wyruszyła ówczesną ulicą
to oznaczać.
Marcelego Nowotki (obecnie Idziego
Rządzący nie lekceważyli niebez- Radziszewskiego) w kierunku Alei Racpieczeństwa, gdyż już wydarzenia z 10
ławickich, pod siedzibę KW PZPR. Nie
marca pozwalały sądzić, że w tym
dotarli tam jednak, ponieważ po przejprzypadku nikt nie miał do czynienia z
ściu 300-400 m – na wysokości Domu
czyimś wybrykiem, chwilowym, spon- Nauczyciela – naprzeciwko pikietujątanicznym poruszeniem albo drob- cych stanęli funkcjonariusze Ochotnym incydentem18. Otóż w godzinach
niczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej
przedpołudniowych kierownictwo
(ORMO)23 i aktywu robotniczego24.
akademickiego radia, ogarniającego Według relacji świadków, dojść miało
wtedy do użycia siły przez służby poswym zasięgiem słuchaczy z całego
miasteczka akademickiego, zawiado- rządkowe25. Łącznie zatrzymano trzydziestu dziewięciu studentów. Najwięmiło Seidlera o włamaniu do lokalu
rozgłośni i uruchomieniu na falach ete- cej aresztantów, bo dwudziestu jeden,
ru audycji Radia Wolna Europa (RWE), uczyło się na Katolickim Uniwersytew trakcie której dziennikarze relacjo- cie Lubelskim (KUL)26, dziesięciu zaś
nowali przebieg wypadków warszaw- w UMCS. Z UMCS byli to: Zbigniew
Fronczek, student II roku filologii polskich. Transmisja trwała wprawdzie
tylko około dziesięciu minut, ale o fak- skiej, uznany za jednego z przywódcie tym zwierzchnika UMCS postano- ców wiecu. Postawiono mu zarzut „aktywnego udziału w pochodzie z okrzywiono poinformować jak najszybciej19.
Jeśli rzeczywiście ktokolwiek uwa- kiem „Precz z cenzurą” i nawoływania
żał, że uda się w jakiś sposób zabloko- „do dalszych manifestacji i przejścia do
wać przygotowywany przez studentów
centrum miasta”. Ponadto za „udział
wiec, to mógł czuć się rozczarowany20. w nielegalnym zgrupowaniu” aresztoDzień 11 marca stanowił bowiem kul- wano: Konstantego Nieściora (III rok
minacyjny moment Marca `68 w UMCS
biologii); Katarzynę Słonecką (IV rok
i w Lublinie zarazem. A więc około go- historii); Marię Moniak (V rok filolodziny 13.30 pierwsze osoby zaczęły gro- gii polskiej); Bożenę Nerlo (III rok Wy-
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działu Matematyczno-Fizyczno-Che- Wydziału Farmaceutycznego AM, któmicznego); Stanisława Hałaczkiewicza
ra jako jedyna zapłaciła wyznaczoną
(I rok prawa); Bronisława Kowalskie- kwotę pieniężną27.
Jaką dokładnie postawę wobec zago (I rok filologii polskiej), Jana Zarzyckiego (IV rok biologii), Jarosława Ne- istniałych wydarzeń przyjęły władze
czaj-Hruzewicza (V rok chemii); Jadwi- uniwersytetu? Uprzedzając niejako
gę Łasicę (V rok filologii polskiej). Na- ewentualne późniejsze zarzuty i ataki28,
tomiast „za naklejanie ulotek” w dniu Wiesław Skrzydło29 – ówcześnie prorek10 III 1968 r. pojmano: Barbarę Stę- tor ds. młodzieży akademickiej – przygotowując prawdopodobnie dla Minipień (IV rok prawa); Agnieszkę Fus
sterstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyż(II rok ekonomii); Mirosława Nowaka
(II rok prawa); Władysława Pastuszu- szego (MOiSzW) raport z opisanych
ka (II rok prawa). Następnie niektórzy zajść, od początku wskazywał wyłączz wymienionych od razu zostali uka- nie na pozytywną rolę obecnych pod
rani przez Kolegium Karno-Admini- „Chatką Żaka” członków kierownictwa
stracyjne w Lublinie. Nowak i Stępień uczelni. Za sukces uznał po pierwsze
publiczne milczenie, jakie towarzyotrzymali karę grzywny w wysokości
3000 zł, zamienioną na dziewięćdzie- szyło manifestantom pomiędzy godzisiąt dni aresztu. Natomiast Fus i Fron- ną 14.00 i 15.00. Mianowicie, kategorycznie stwierdzał, że „obecność naczek mieli pierwotnie zapłacić po 2000
sza wśród studentów odebrała odwagę
zł, co również zamieniono na areszt
(60 dni). Wśród ukaranych grzyw- inspiratorom zgromadzenia [podkreśl.
w oryg. – M.K.], gdyż nikt z inspiratoną znalazła się również Bożena Nerlo
(2000 zł grzywny), córka – jak podkre- rów zgromadzenia nie wystąpił z żadnym przemówieniem”. Ponadto, chcąc
ślano – prof. Henryka Nerlo, dziekana
Studenci pod Chatką Żaka.
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)

102

nr 47 (2018)

MARZEC '68 NA UNIWERSYTECIE MARII CURIE‑SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
rem, rektor spotkał się z zastępcami
oraz przedstawicielami KU i organizacji „ideowych”, gdzie „dokonano analizy wydarzeń w naszym środowisku”.
Następnie, 12 marca o 10.00 zwołano zebranie pracowników naukowych
uczelni, na którym prof. Seidler przedstawił konieczność „przeprowadzenia
rozmów wyjaśniających” z młodzieżą, piętnując zachowanie demonstrantów31 oraz uchwalono jednoznacznie
brzmiącą rezolucję następującej treści:

chyba umniejszyć znaczenie przedstawionych wypadków, a więc tym
samym i zredukować odpowiedzialność kolegium rektorskiego UMCS
za przedstawione zdarzenia, Skrzydło
pisał też o dużej „dezorientacji” wielu
przybyłych, którzy, tak na dobrą sprawę, rzekomo właściwie nie wiedzieli w jakim celu się tam zjawili. Żeby
nie być gołosłownym, prorektor cytował podobno często wygłaszane okrzyki typu: „Amerykanie precz z Wietnamu” lub „Amerykanie do Wietnamu”,
faktycznie potwierdzające „dezorientację” demonstrantów. Profesor dodał
także, iż „nie wznoszono żadnych haseł antypaństwowych czy antyradzieckich”. Stanowczo też zaprzeczył jakoby ORMO zastosowało środki przymusu bezpośredniego i kilkakrotnie
podkreślił, że sam Seidler wielokrotnie
starał się namawiać studentów – nawet
tuż przy Domu Nauczyciela – do pokojowego rozejścia się30.
Prorektor Skrzydło równocześnie
mocno uwypuklał przy tym właściwe postępowanie swego przełożonego po zakończeniu zajść. Najpierw zatem, jeszcze tego samego dnia wieczo-
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„Młodzież i pracownicy naukowi uniwersytetu powołanego dekretem PKWN 23 października 1944 roku, w okresie trwających jeszcze działań wojennych z faszyzmem odcina
się od warcholskich i anarchistycznych wystąpień nieodpowiedzialnych
grup działających w różnych środowiskach akademickich, które ostatnio
mają miejsce. Jednocześnie potępiamy
tych studentów, którzy podjęli nieudane próby przeszkadzania w normalnej
pracy młodzieży chłopskiej, robotniczej i inteligenckiej studiującej w murach naszej uczelni. Pracownicy naukowi, młodzież, która tu studiowała
i studiuje swoją dotychczasową pracą
zdobyła dla naszej uczelni zasłużone
miano socjalistycznego uniwersytetu.
Nie możemy dopuścić, by młodzież nasza była narzędziem w ręku nieodpowiedzialnych sił działających przeciw
Polsce Ludowej i Narodowi Polskiemu.
Nie utożsamiamy wolności prowadzenia dyskusji z łamaniem praworządności i przepisów prawnych. Wypowiadając się za dyskusją i wymianą poglądów
jesteśmy równocześnie przeciw samowolnemu łamaniu prawa i przepisów
obowiązujących w życiu akademickim.
W momencie straszliwych zmagań sił
postępu ze wstecznymi siłami imperializmu wzywamy młodzież akademicką
innych uczelni w naszym środowisku
oraz innych ośrodków akademickich
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do poszanowania prawa, ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w imię
prawdziwych wartości ludzkich, humanizmu, rozsądku i wiedzy”32.

ka” przez ponad cztery godziny – zaczęto o 20.00 a zakończono po północy – rozważano charakter wypadków
lubelskich i w ogóle sytuację w kraju,
trzeba by mówić co najwyżej o częśCo więcej, zdaniem prof. Skrzyd- ciowym powodzeniu. Z tej perspektyły, rektor UMCS nie dał się ani za- wy, być może błędem „pierworodnym”
skoczyć ani przestraszyć, gdy przy- rektora była zgoda na brak udziału w
szła wiadomość o tworzącym się po- opisywanym spotkaniu kogokolwiek z
nownie pod „Chatką Żaka” zbiegowi- kolegium rektorskiego lub wyższej kasku, późnym popołudniem 12 marca. dry naukowej (takie żądanie postawili
Wybrał się tam i – mimo że „został
sami studenci), chociaż nikt na UMCS
sprowokowany do dyskusji” – nie po- do czegoś podobnego się nie przyznał.
zwolił wciągnąć się w chaotyczną de- Wręcz przeciwnie, uparcie twierdzobatę, lecz przeforsował pomysł zwoła- no, że prowadzący spotkanie ówczesnia oddzielnego forum, tyle, że przy- ny I sekretarz Oddziałowej Organizagotowanego teraz przez aktywistów
cji Partyjnej (OOP) PZPR przy WyZrzeszenia Studentów Polskich (ZSP). dziale Prawa34 dr Artur Korobowicz35
W zamyśle chodzić miało o łatwiejsze „mądrze i rozważnie kierował […],
ukierunkowanie przebiegu całej dys- wprowadzając wiele spokoju i rozsądku”36. Ryzyko fiaska podnosiła przekusji, tak aby nie doszło do żadnych
33
cież także kondycja ZSP, formacji liczwrogich wystąpień .
Jeśli rzeczywiście tak planowano, nej, lecz z pewnością nie zdominowato z punktu widzenia władz uniwer- nej przez „budowniczych socjalizmu”.
sytetu, o zdarzeniach z 13 marca 1968
Cóż zatem zdarzyło się 13 marca
r., kiedy w sali teatralnej „Chatki Ża- 1968 r. w „Chatce Żaka” w obecności
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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około 1500 – 2000 studentów37? Wiec,
którego ideę określiłbym mianem „studenci dla studentów”, zakończył się
przyjęciem uchwały. Wprawdzie odżegnywano się w niej od „bankrutów
politycznych”, ale jednocześnie młodzież wyraźnie domagała się m.in.
uwolnienia zatrzymanych kolegów
i oczyszczenia ich z wszelkich zarzu-

wy przekazać do rozstrzygnięcia komisji dyscyplinarnej39. Tłumacząc swą decyzję, profesor powoływał się głównie
na konieczność „przestrzegania bezwzględnej dyscypliny” wobec napiętej
sytuacji politycznej. Wspominał również o „samowoli” wiecujących, którzy
nie zwrócili się do niego z prośbą o zgodę na przeprowadzenie tego typu maZdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)

nifestacji, co Seidler potraktował jako
tów. Ponadto protestowano przeciwko
nazywaniu przez prasę zajść z 11 mar- „niezgodne ze ślubowaniem składanym
ca „chuligańskimi” oraz chciano „zre- przez studentów i przepisami obowiązuwidowania form działalności organi- jącymi w szkołach wyższych”40.
Równocześnie jednak 14 marca 1968 r.
zacji młodzieżowych”38 – jak sądzę –
mając na myśli ich nazbyt dużą zależ- na łamach „Sztandaru Ludu” ukazało
ność od PZPR.
się niezwykle ostre w tonie oświadczePrzede wszystkim odnośnie tego
nie rektora, wprost zrzucającego winę za
pierwszego postulatu, prof. Seidler – ko- „niepokoje i awantury” dziejące się w śrorzystając ze wskazówek I sekretarza KW dowisku studenckim na… osoby uczące
Kozdry – w pierwszym odruchu posta- się na KUL-u41. O młodzieży UMCS natomiast Seidler mówił tylko jako o biernowił zachować stanowczość. A więc
w tym samym dniu, w którym odby- nych obserwatorach, których ewentualwała się nocna debata w „Chatce Ża- nym grzechem był brak reakcji na poka”, rektor nakazał czternastu studen- czynania „prowokatorów”42. Czy możtów, szczególnie aktywnych i w związ- na to potraktować jako pierwszą przyku z tym zatrzymanych przez MO 10 i 11 miarkę do złagodzenia postawy wobec
marca, zawiesić w ich prawach, a spra- własnych studentów, mimo uprzednich,
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tak stanowczych stwierdzeń i dlaczego
w UMCS, nie da się jednoznacznie wydo owego złagodzenia w ogóle doszło? kluczyć tezy, iż „uniewinnienie” deOstatecznie bowiem miesiąc później
monstrantów z UMCS i zarazem przenikt z odpowiadających przed komi- niesienie odpowiedzialności za tamte
sją dyscyplinarną nie został relegowany wypadki na wychowanków KUL miało
z uczelni. Wbrew zatem hucznym zapo- uwolnić Seidlera – przynajmniej w teowiedziom, wszystko skończyło się dosyć
rii – od poniesienia osobistych kosztów
łagodnie, tj. w większości przypadków
przedstawionych tutaj zdarzeń. Temu
albo w ogóle nie wymierzono żadnej ka- przecież także służył, wcześniej przeze
ry (Moniak, Neczej-Hruzewicz, Zarzy- mnie cytowany, raport prof. Skrzydły.
cki, Słonecka i Kowalski)43, albo poprze- Niejako realnie – i to za wyraźną zgostano na udzieleniu kary porządkowej
dą rektora – ukarano wyłącznie prow postaci upomnienia (Hałaczkiewicz, fesorów, którzy dojeżdżali do Lublina
Nieścior, Fronczak, Łasica i Nerlo)44 lub
z Warszawy i stamtąd rzekomo przynagany z ostrzeżeniem (chodzi o Włady- nieśli (jak pamiętamy) informacje na
sława Pastuszuka i Mirosława Nowaka)45. temat wystąpień w stolicy. Już 12 marI jedynie oskarżone o kolportaż ulo- ca 1968 r. zwierzchnik uczelni zadeklatek dwie kobiety, które zresztą przyzna- rował ministerstwu, że nie przedłuży
ły się do zarzucanych im czynów, za- z nimi umów na następny rok i tym rawieszono w prawach studenta na okres
zem słowa dotrzymał47.
Nie wiem, czy uczynienie z tych osób
jednego bądź dwóch semestrów. Senacka Komisja Dyscyplinarna wymierzy- swoistych „kozłów ofiarnych” w czymkolwiek Seidlerowi pomogło. Paradoks
ła Barbarze Stępień karę zawieszenia
w prawach studenta na czas drugiego se- polega na tym, że on sam padł ofiarą
mestru roku akademickiego 1967/1968 „antysyjonistycznej” nagonki. Otóż do
i pierwszego semestru roku akademi- Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa
ckiego 1968/1969. O połowę krótszy Wyższego dotarł anonim, którego autor
okres zawieszenia wyznaczono zaś Ag- domagając się „oczyszczenia poszczenieszce Fus. W uzasadnieniu tej decy- gólnych Uczelni z klanu żydowskiego”,
zji napisano m.in.: „Wina obwinionych wzywał rządzących do zainteresowania
się również osobą rektora UMCS. Pisząustalona została w sposób niewątpliwy
ich wyjaśnieniami tak w toku postępo- cy, co prawda, nie wskazywał wprost na
wania przygotowawczego jak i na roz- żydowskie korzenie zwierzchnika uniwersytetu, niemniej oskarżał go o świaprawie, w szczególności przyznaniem
się obwinionych. […] Wyższa kara ob- dome przyjmowanie do pracy naukowców o takim właśnie rodowodzie48.
winionej Stępień wynika z faktu, że jest
Nie umiem też dokładnie powieona studentką IV-go roku Prawa, mieszka od kilku lat w Domu Studenckim, na- dzieć, jak władze polityczne zareagowatomiast A. Fus dopiero od paru miesię- ły na wyroki uczelnianej komisji dyscycy jest studentką stacjonarną Wydzia- plinarnej. Seidler wszak po kilku miełu Ekonomii”. Ponadto komisja, ocenia- siącach opuścił uniwersytet, choć brając postępowanie powyższych kobiet, kuje jednoznacznych dowodów pozwarównież miała wziąć pod uwagę „brak lających połączyć ze sobą fakt wyjazdu
profesora do Londynu z rozczarowadostatecznej informacji o charakterze
niem rządzących „partyjnym rektorem”,
zajść studenckich w Warszawie” oraz
który jakoby nie poradził sobie z Mar„wykazaną na rozprawie skruchę”46.
Próbując zrozumieć taki właśnie
cem `68. Są tylko pewne drobne poszlafinał studenckich zajść marcowych
ki wskazujące, być może, na tego typu
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związek przyczynowo-skutkowy. Przede wszystkim jeszcze w kwietniu 1968 r.,
na posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR
w Lublinie, niektórzy jej członkowie sugerowali niedostatecznie skuteczne zachowanie kierownictwa uniwersytetu
w trakcie studenckich wystąpień, pytając również Seidlera o stopień jego rozeznania w środowisku młodzieżowym.
Profesor ograniczył się wówczas do
enigmatycznego stwierdzenia o generalnie „trudnej […] pracy na tym odcinku”49. Chcąc zresztą potem udowodnić
zarówno siłę swej pozycji w podległej
placówce, jak i faktyczny „profil ideologiczny” młodzieży uczącej się na UMCS,
profesor włożył podobno sporo wysiłku
w zapewnienie licznego udziału młodych w pochodzie pierwszomajowym.
Gremialnie wzięli w nim udział również studenci, którzy jeszcze dwa miesiące wcześniej wiecowali pod „Chatką Żaka”50. Seidler szczycił się następnie tym faktem przed kolegami z KW51.
Z pewnością natomiast rektor zawiódł bezpiekę, spodziewającą się o wiele
bardziej surowej reakcji ze strony uczelni niż ta, która nastąpiła. Oceniając mianowicie postawę Seidlera pisano, nieco
z przekąsem, że „władze uczelni podeszły do studentów ze zrozumieniem i po
ojcowsku”. Jasno powiedziano wówczas,
że zastosowane sankcje (zwłaszcza że
nie usunięto nikogo z UMCS) nie były
współmierne do skali zagrożenia, którego bynajmniej – wbrew prawdopodobnej chęci i woli rektora – nie umniejszano czy nie lekceważono52.
Jeśli zaś ktokolwiek na UMCS stanął wtedy na wysokości zadania, przynajmniej formalnie, to wskazać należałoby na poszczególne komórki uniwersyteckiej POP. Chwalono się bowiem
– analogicznie jak w przypadku kolegium rektorskiego UMCS – że obecność 11 marca pod „Chatką Żaka” najważniejszych funkcjonariuszy partyjnych tonowała nastroje zgromadzonych
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i „torpedowała bardziej gwałtowne próby reakcji ze strony studentów”53. Ważniejsze natomiast było to, że członkowie
PZPR szybko przyjęli określoną postawę
i określoną interpretację zdarzeń marcowych, zgodnie zresztą ze schematami
upowszechnianymi przez propagandę
w całym kraju54. Na dodatek wyjątkową gorliwością wyróżnili się działacze
z tych wydziałów UMCS, które miały
dotychczas najniższy poziom „upartyjnienia”, chcąc widocznie zatrzeć takie
znamię i skorzystać z okazji, aby przynajmniej raz znaleźć się w awangardzie.
A więc na przykład uniwersyteccy biolodzy mocno napiętnowali osoby pochodzenia żydowskiego jako winne rozruchów w Polsce. Mówiono o zmasowanym „ataku kół syjonistycznych” skierowanym w Warszawę, ale i we wszystkie państwa bloku wschodniego. Wobec
tak wielkiego zagrożenia jednoznacznie
wyrażano zatem poparcie dla Gomułki55.
W podobnym tonie wypowiedzieli
się również matematycy, fizycy i chemicy, deklarując całkowitą lojalność
wobec I sekretarza KC PZPR i jego polityki. Żądano ponadto natychmiastowego „zdemaskowania wrogów”, zakulisowo wspierających Izrael i pozbawienia ich wszelkich stanowisk. Gomułce
obiecywano przy tym „wzmóc naszą
czujność”, tak żeby – można by rzec –
niebezpieczeństwo syjonizmu nigdy
więcej nie zagościło nad Wisłą56.
Szczególnie brutalny atak na ludność
żydowską przypuszczono też podczas
posiedzenia komórki partyjnej zrzeszającej pracowników uniwersyteckiej administracji. Zarzucono wówczas Żydom niewdzięczność, że już „zapomnieli o polskiej pomocy podczas okupacji”, a teraz zdradzają państwo polskie. Stwierdzono zatem wprost, że
„obce są im [tj. syjonistom – M.K.] interesy naszej ojczyzny, socjalizmu i trzeba się rozliczyć z nimi w sposób bezpowrotny”. Oskarżono Izrael o prakty-
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kowanie „metod hitlerowskich” wobec
ludności arabskiej, co uznano za „niemające precedensu w historii zbratanie
byłych ofiar i ich morderców w stosowaniu tych samych działań”57.
Pisząc o neofickim zapale partyjnych
przedstawicieli nauk ścisłych w UMCS,
utożsamiających się bardzo wyraźnie
z postawą rządzących, można postawić
pytanie, czy rzeczywiście ujawniły się
wówczas nastroje antysemickie, rzekomo nieobecne kiedyś i czy mieliśmy do
czynienia ze zwykłym koniunkturalizmem? Humaniści nie postąpili inaczej.
Przeciwnie, i w tych kręgach nikt oficjalnie nie wątpił58 w słuszność przekazów nadchodzących z Warszawy59, tyle,
że prawnicy, historycy czy filolodzy nie
musieli w taki sposób legitymizować samych siebie w niczyich oczach.
Cytowane głosy są oczywiście tożsame z rezolucją przyjętą przez senat akademicki 12 marca 1968 r. Pozostawała

jedynie kwestia szukania odpowiedzialnych za „lokalny wymiar marca”, czyli
za manifestację sprzed „Chatki Żaka”.
Tutaj doszło do swego rodzaju dysonansu pomiędzy władzami UMCS a KU
i jego strukturami. Obie grupy zgadzały
się co do jednego – że nie ponosiły winy
za zajścia. Poza tym pracownicy macierzystego wydziału Seidlera – identycznie jak za chwilę on sam – już 12 marca
„niepoślednią rolę w ostatnich wydarzeniach” przypisywali młodzieży z KUL,
„ostoi wszetecznictwa i reakcji”60. Jednakże i w tym gronie, i to jeszcze owego 12 marca, zaczęto zastanawiać się
nad dojrzałością polityczną własnych
studentów, którzy podobno niebywale łatwo ulegli „knowaniom i podsycaniu” ze strony ich kolegów z katolickiej
wszechnicy61.
Chociaż w żadnym miejscu nie padła jednoznacznie sformułowana sugestia o obciążeniu Seidlera za „niedopilnowanie” studentów, nie da się jednak
wykluczyć, iż tego typu niedopowiedzenia, wyrażane także na innych forach62,
mogły stanowić reminiscencję jakichś
podskórnych niechęci niektórych osób
wobec ówczesnego rektora, a „wpadkę” marcową próbowano po prostu wykorzystać przeciwko niemu. Być może
więc władze, doprowadzając do wyjazdu profesora do Londynu, i ten czynnik wzięły pod uwagę, chcąc uspokoić ewentualne napięcia w łonie uczelni.
Któż zaś nadawał się do tego lepiej, jeśli
nie ukierunkowany wyłącznie na pracę
naukową, późniejszy następca Seidlera,
prof. Zdzisław Lorkiewicz63.
Wątek osobistej odpowiedzialności Seidlera za zachowanie studentów
UMCS, który powtórzony przecież i na
posiedzeniu lubelskigo KW, trzeba zatem chyba uznać przynajmniej za chęć
osłabienia pozycji rektora i to nie wyłącznie na gruncie uniwersyteckim.
Tym niemniej, formalnie i ostatecznie
w 1968 r. poddano krytyce zaledwie
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kierownictwo studenckich organizacji,
zwłaszcza ZSP. Po raz pierwszy wtedy lubelscy działacze partyjni tak wyraźnie zaczęli powątpiewać w potrzebę masowego ich charakteru, skłaniając się – na „gorąco” – ku wizji trwania
podobnych formacji w przyszłości, lecz
jako zrzeszeń kadrowych64. W jednym
z dokumentów czytamy m.in. „Dni
marcowe potwierdziły tezę o wstępowaniu do organizacji młodzieżowych
wielu ludzi jedynie ze względów proceduralnych. Nic dziwnego, że wielu
w marcu okazało zdezorientowanie lub
wrogie przekonania”65.
Ale tak stanowcza deklaracja nie
wpłynęła (wpłynąć nie mogła?) ani
na sposób dalszego funkcjonowania
grup młodzieżowych w uczelni, ani na
ograniczenie – rzeczywiście w niektó-
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rych przypadkach wręcz nienaturalnych – rozmiarów tych struktur. Nie
wyciągnięto zatem z marcowych doświadczeń żadnych wniosków, nawet
w pierwszych miesiącach i latach po
tych zajściach. Żeby się o tym przekonać, wystarczy tylko spojrzeć np. na
ciągły rozrost ilościowy owych stowarzyszeń w kolejnych latach, czyli zjawisko w 1968 r. jednoznacznie negatywnie ocenione. Chwilowe tąpnięcie liczbowe nastąpiło wyłącznie w ZSP i – jak
się wydaje – trwało bardzo krótko.
Marzec w UMCS nie odcisnął się
aż tak bardzo na postawach większości młodzieży, a na pewno nie na zewnętrznych objawach tychże postaw.
Nikt na poważnie nie potraktował rezolucji z 13 marca, skoro, z takich czy
innych względów, nadal spora część
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młodych wstępowała w szeregi formacji „ideowych”, identycznie jak przed
1968 rokiem nie przejawiając w nich
potem większej aktywności.
Wypadki z 1968 r. nie wstrząsnęły
również – nie wiem zresztą, czy ktoś
w ogóle tego oczekiwał – uniwersytecką POP. Jej przedstawiciel66 Albin Koprukowniak67, obecny na posiedzeniu lubelskiego KW w maju 1968,
przemawiając w imieniu KU, nic sobie tu nie miał do zarzucenia, unikając wszak wyraźnej odpowiedzi na pytanie o współodpowiedzialność własną i kolegów w „niedopilnowaniu”68
studentów. Jeden z uczestników spotkania wprawdzie zaczął domagać się
wówczas dokładnego wyjaśnienia „czy
partia w UMCS zdała egzamin podczas wypadków marcowych”69, lecz
dyskusji z jakichś względów nie podjęto. Nie było zresztą ku temu formalnych podstaw, co potwierdzają prezentowane przeze mnie wcześniej protokoły z posiedzeń poszczególnych OOP
na UMCS, tym bardziej że na dodatek,
nie roztrząsano wtedy kwestii wpływu partyjnych naukowców na światopogląd młodych ludzi. Z kolei sam Koprukowniak, zdając relację z aktualnej
sytuacji politycznej na uniwersytecie,
chwalił się przede wszystkim rosnącą frekwencją na zebraniach i regularnością ich odbywania się. Równocześnie z satysfakcją mówił o utrzymanym
poziomie upartyjnienia70, w związku z
tym ten ostatni fakt należy rozumieć
jako sukces KU polegający na zgodności ideologicznej członków POP PZPR
przy UMCS z poglądami rządzących.
Nikogo nie trzeba było usuwać z partii71. Ponadto żaden z działaczy nie
opuścił demonstracyjnie jej szeregów,
w proteście przeciwko antysemickiej
kampanii w Polsce72.
I tylko Służba Bezpieczeństwa wykazała większą przenikliwość, albo jak
kto woli czujność, w obserwacji zacho-
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wań pracowników uniwersytetu. Oceniając poglądy tych ludzi na wypadki
marcowe, kilku osobom uważniej zaczęto się przyglądać, właśnie ze względu
na to, że „uzewnętrznili negatywną postawę wobec polityki partii”73. Co więcej, Marzec `68 stał się także pretekstem
do prześwietlania naukowców, których
dotychczasowe postępowanie nie budziło niczyich zastrzeżeń. Tak było m.in.
w przypadku historyka, Zygmunta
Mańkowskiego74, wieloletniego członka
PZPR75, wcześniej zaliczanego do grona wyróżniających się badaczy partyjnych na UMCS76. Wśród przyczyn objęcia go kontrolą operacyjną znalazły
się m.in. pogłoski o rzekomych powiązaniach „z elementami syjonistycznymi”77 oraz zarejestrowane gdzieś wypowiedzi tegoż historyka, popierającego reprezentantów owego środowiska78.
Ponadto, chociaż do 1968 r. nikomu
to nie przeszkadzało79, teraz nagle okazało się, że jedna z dawniejszych publikacji figuranta80 zawierała „szereg nieprawdziwych i fałszywych fragmentów
o prześladowaniu Żydów przez ludność
polską w czasie okupacji”81.
Zebrane przez SB materiały oczywiście odpowiadały aktualnemu zamówieniu politycznemu. Z dokumentacji
tej wyłania się więc obraz Mańkowskiego jako osobnika, o którego walorach
moralnych i naukowych nie dało się powiedzieć wiele dobrego82. Równie kiepsko prezentować się miał on jako wychowawca i nauczyciel83, a na domiar złego
ustalono, jakoby ponad wszelką wątpliwość, że plotki dotyczące powiązań badacza z „elementami syjonistycznymi”84 odpowiadały prawdzie85.
Obserwację historyka kontynuowano do połowy lat siedemdziesiątych,
uzupełniając wszak katalog formułowanych wobec niego zarzutów także
o wrogie „ustosunkowanie do polityki partii i rządu”86. Śledzono jego dalsze poczynania naukowe i dydaktyczne,

nr 47 (2018)

MARZEC '68 NA UNIWERSYTECIE MARII CURIE‑SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
pozostając konsekwentnym w przedstawianych o Mańkowskim opiniach87.
W sumie jednak, poczynając już
od końca 1968 r., władze bezpieczeństwa z nieco większym optymizmem
podchodziły do aktualnego położenia
UMCS, uważając, że największe zagrożenia związane z reminiscencjami Marca najprawdopodobniej minęły88, przyglądać się temu jednak miało przynajmniej dwudziestu czterech
TW i pięćdziesięciu sześciu tzw. kontaktów obywatelskich89.

W 1969 r. prof. Seidler objął stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, co formalnie należało uznać za awans, zwłaszcza w tamtych czasach. Uniwersytet oczywiście
funkcjonował dalej i dopiero na początku lat osiemdziesiątych stał się ponownie areną, nie tylko naukowych
lecz i politycznych zmagań.

Przypisy
1
2

3

Oprócz Lublina, dobrym przykładem jest tutaj również Łódź. Zob.: A. Zysiak, Punkty za po‑
chodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Łódź 2016.
Grzegorz Leopold Seidler (18 IX 1913‑28 XII 2004), urodzony w Stanisławowie, tam pobierał naukę w gimnazjum i liceum klasycznym. Następnie w roku akademickim 1930/1931
rozpoczął studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie ich trwania zaangażowany w działalność lewicowej, syndykalistycznej organizacji młodzieżowej o nazwie
Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Po otrzymaniu w 1935 r. stopnia magistra
praw, odbył przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu
Wołyńskim, potem zaś wyjechał do Wiednia na roczne, uzupełniające studia filozoficzne. Po powrocie do Polski zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował w Archiwum Sejmu RP
i Biurze Prac Parlamentarnych Sejmu i Senatu RP. W 1938 r. doktoryzował się w zakresie
prawa w UJ, broniąc rozprawy pt. „Założenia filozoficzne polskich koncepcji ustrojowych
1921-1935”. W trakcie kampanii wrześniowej, w stopniu podporucznika, służył w 13 Dywizjonie Artylerii Konnej w Brodach. W czasie okupacji niemieckiej zatrudniony jako korepetytor i buchalter w majątku ziemskim Babsk pod Rawą Mazowiecką. Wraz z ojcem Teodorem prawdopodobnie udzielał pomocy ukrywającym się Żydom. Według jego własnoręcznego życiorysu, 22 VII 1942 r. zatrzymany przez gestapo. Natomiast po zakończeniu
wojny, od marca 1945 r. adiunkt w Wydziale Prawa UJ. Równocześnie wykładał w krakowskiej Akademii Handlowej. Habilitował się w roku 1948 na podstawie rozprawy „Władza
ustawodawcza i wykonawcza w polskich konstrukcjach ustrojowych 1917‑1947”. Po utworzeniu Wydziału Prawa UMCS, z tą jednostką akademicką związał dalsze życie zawodowe. W 1955 r. opublikował pozycję pt. „Studia z historii doktryn politycznych. Świat antyczny”, na podstawie której w 1957 r. Centralna Komisja Kwalifikacyjna przyznała mu tytuł
naukowy profesora zwyczajnego nauk prawniczych. W 1954 r. objął redakcję nowo utworzonej sekcji prawa „Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska”. Od 1955 r. do roku 2000 redaktor naczelny wielosekcyjnych roczników naukowych „Annales UMCS”. Wykładał gościnnie w Christian – Albrechts – Universität w Kolonii (1980/1981) i Care Hall
w Cambrige (1981/1982). 30 IX 1983 r. przeszedł na emeryturę, jednakże pozostał nadal zatrudniony w UMCS w niepełnym wymiarze godzin (1/2 etatu: 1 X 1983‑30 IX 1990;
1 X 1990‑30 IX 1995: 1/3 etatu; 1 X 1995‑30 IX 1996: 1/2 etatu; 1 X 1996‑28 XII 2004:
1/3 etatu). Archiwum Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie (dalej cyt.: AUMCS),
Akta personalne (dalej cyt.: AP), sygn. K 13089, cz. I, Świadectwo pracy, 29 XII 2004 r., b.p.;
ibidem, G.L. Seidler, Kwestionariusz osobowy, 29 XI 1979, b.p.; ibidem, G.L. Seidler, Kwestionariusz osobowy, 12 XI 1986 r., b.p.; L. Maliszewski, Rectoribus Universitatis Mariae Cu‑
rie-Skłodowska in Memoriał, Lublin 2011, s. 131-155; A. Pieniążek, Grzegorz Leopold Seidler
(1913-2004), [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS 1949‑2009, red.
A. Przyborowska‑Klimczak, Lublin 2009, s. 238-248.
Nie przeszkadzało to np. kontrolować korespondencji niektórych pracowników UMCS np. profesorów Włodzimierza Hubickiego, byłego rektora, prof. Adama Paszewskiego, Leona Koja czy
Stanisława Leszczyńskiego, twórcy zespołu ludowego w UMCS. Archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział w Lublinie (dalej cyt.: AIPN Lu), sygn. 08/314, t. 1, Pismo do z-cy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej (MO) w Lublinie z 13 VIII 1961 r., k. 114-114v.
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AUMCS, Sekretariat Rektora (dalej cyt.: SR), sygn. S4/208, Protokół z rozmów prowadzonych przez komisję złożoną z członków Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP) w sprawie zajść w stołówce studenckiej, b.p.
Owo zerwanie stosunków dyplomatycznych nastąpiło dokładnie 12 VI 1967 r. O tym:
P. Osęka, M. Zaremba, Wojna po wojnie, czyli polskie reperkusje wojny sześciodniowej, „Polska 1944/45‑1989. Studia i materiały”, 1999, nr 4, s. 205-240; J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 35-39.
Relacja Z. Cackowskiego, 20 X 2010, nagranie w posiadaniu autora; Relacja Z. Mańkowskiego, 26 X 2010, nagranie w posiadaniu autora; Relacja J. Gurby, 9 XII 2010, nagranie w posiadaniu autora; Relacja T. Kwiatkowskiego, 10 II 2011, nagranie w posiadaniu autora; Relacja W. Śladkowskiego, 11 IV 2011, nagranie w posiadaniu autora; Relacja W. Skrzydły,
28 IV 2011, nagranie w posiadaniu autora; Relacja A. Koprukowniaka, 20 VI 2011, nagranie
w posiadaniu autora.
Jakub Grzegorz Liwtin (20 X 1920‑4 VIII 1984), urodzony w Łodzi. Ukończył studia filozoficzne, choć przez chwilę był związany z dziennikarstwem i publicystyką. Zaczynał bowiem
jako sprawozdawca w „Głosie Robotniczym” (sierpień 1945 r. – grudzień 1945 r.), potem
pracował też m.in. w czasopiśmie „Wieś”. W 1953 r. rozpoczął karierę naukową, najpierw
w Uniwersytecie Łódzkim (UŁ), następnie znalazł się w Uniwersytecie Warszawskim (od
października 1956 r.). Natomiast w lubelskim UMCS od 1 IX 1959 r. do 31 V 1969 r. Od 1945
r. w Polskiej Partii Robotniczej (PPR), później w PZPR. AUMCS, AP, sygn. 3250, J. Litwin,
Kwestionariusz osobowy, 1959, b.p.; ibidem, Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Humanistycznego z 18 VI 1959 r., b.p.; ibidem, Pismo z rektoratu UMCS do dr. J. Litwina
z 8 X 1959 r., b.p.; ibidem, Pismo rektora UMCS, G. Seidlera do doc. J. Litwina z 31 V 1969
r., b.p. Odsunięty od dydaktyki po 1968 r., w latach siedemdziesiątych otrzymał zatrudnienie w Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) Polskiej Akademii Nauk (PAN), gdzie pracował
do śmierci. Więcej zob.: K. M. Cwynar, Jakub Litwin – filozof, mistrz, nauczyciel, „SOFIA”,
vol. 14, 2014, s. 341.
AIPN Lu, sygn. 08/314, t. 2, Notatka służbowa, Lublin 15 IV 1965 r., k. 91-91v.
M. Choma-Jusińska, Lublin, [w:] Oblicza Marca 1968, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa
2004, s. 142.
Wśród winowajców wymieniano także nazwiska prof. Marii Żmigrodzkiej będącej w Lublinie od 1959 r. kierownikiem Zakładu Metodologii i Teorii Literatury (AUMCS, SR, sygn.
S4/265, Protokół posiedzenia Senatu UMCS z 30 V 1959 r., k. 55) a także prof. Józefa Parnasa. M. Choma-Jusińska, Lublin…, s. 143.
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej cyt.: APL), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej cyt.: KW PZPR), sygn. 1654, Informacja w sprawie pracy
ideowo-wychowawczej wśród młodzieży akademickiej i szkół średnich, Lublin, 11 IV 1968
r., k. 159.
Ibidem.
M. Choma-Jusińska, Lublin…, s. 144.
Z.W. Fronczek, Mój Marzec, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 2, luty – marzec 1993, s. 9.
AUMCS, SR, sygn. S4/659, Rektorat UMCS, Treść ulotek kolportowanych na terenie Lublina a zwłaszcza na terenie Miasteczka Akademickiego w dniach 10-13 III 1968 r., Lublin,
26 III 1968 r., b.p.
Cyt. za: M. Choma-Jusińska, Lublin…, s. 144.
Ibidem.
Dzisiaj osoby uczestniczące aktywnie w tamtych wydarzeniach po stronie studenckiej twierdzą wręcz, że istniał „Komitet”, przygotowujący i nadzorujący wszelkie działania. S. Rogala,
Marzec `68. Marcowy śnieg, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 2, luty – marzec 1993, s. 9.
AUMCS, SR, sygn. S4/569, W. Skrzydło, Informacja o wydarzeniach w środowisku studenckim Lublina, marzec 1968 r., b.p; Relacja W. Skrzydły, 28 IV 2011, nagranie w posiadaniu autora. Sprawców udało się wykryć dopiero po jakimś czasie. Okazało się, że byli nimi
dwaj studenci, jeden z UMCS, a drugi z Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR). AIPN Lu, sygn.
078/8, Sprawozdanie z pracy operacyjnej Wydziału II Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej MO w Lublinie za rok 1968, k. 125.
Jeszcze rankiem 11 marca zatrzymano dwie studentki rozwieszające afisze zapraszające
na przygotowywany wiec. AUMCS, SR, sygn. S4/569, W. Skrzydło, Informacja o wydarzeniach w środowisku studenckim…, b.p
Ibidem.
APL, KW PZPR, sygn. 648, KW PZPR w Lublinie, Informacja o przebiegu demonstracji studenckiej w Lublinie w dniu 11 III 1968 r., k. 2.
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AUMCS, SR, sygn. S4/569, W. Skrzydło, Informacja o wydarzeniach w środowisku studenckim…, b.p.
APL, KW PZPR, sygn. 648, KW PZPR w Lublinie, Informacja o przebiegu demonstracji studenckiej w Lublinie w dniu 11 III 1968 r., k. 2. Por.: M. Choma-Jusińska, Lublin…, s. 145-146.
Tak pamiętają to osoby biernie przyglądające się tamtym wypadkom. Relacja S. Uziaka,
12 XI 2010, nagranie w posiadaniu autora; Relacja Z. Czarneckiego, 8 III 2012, nagranie
w posiadaniu autora. Tak też zeznawała młodzież odpowiadająca później przed Senacką Komisją Dyscyplinarną dla Studentów UMCS. Mówiono więc o „szarpaniu za włosy” i „kopniakach” (AUMCS, SR, sygn. S4/658, Lublin, 23 III 1968 r., Rzecznik Dyscyplinarny dla
spraw Studentów UMCS, Protokół przesłuchania obwinionego Konstantego Nieściora, b.p.),
czy o „ciągnięciu za ręce” (ibidem, Lublin, 20 III 1968 r., Rzecznik Dyscyplinarny dla spraw
Studentów UMCS, Protokół przesłuchania obwinionej Bożeny Nerlo, b.p.). Zob. też: Wspo‑
mnienia Marca `68. Studenci w kleszczach komisji dyscyplinarnej, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 3, marzec 1992, s. 4-5.
M. Choma-Jusińska, Lublin…, s. 146.
AUMCS, SR, S4/658, KW MO w Lublinie, Wykaz studentów UMCS ukaranych przez Kolegium Karno-Administracyjne w Lublinie w dniach 12-13 III 1968 r., b.p.
Władze bezpieczeństwa uważały np. postawę kierownictwa UMCS w dniu 11 marca za niewystarczającą i mało zdecydowaną. M. Choma-Jusińska, Lublin…, s. 146, przypis nr. 29.
Wiesław Skrzydło (11 IV 1929), urodzony w Rokitnie. W 1949 r. rozpoczął studia prawnicze
w UMCS, kontynuowane później w Uniwersytecie Warszawskim. Życie zawodowe związał jednak z lubelską uczelnią. W 1958 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Rola i funkcja społeczna
stronnictw w ustroju politycznym PRL”. Natomiast pięć lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Istota przemian polityczno-ustrojowych w powojennej Francji (IV i V Republika). Od 1970 r. profesor nadzwyczajny, od 1975 – zwyczajny. W latach 19641965 prodziekan Wydziału Prawa UMCS, od 1981 r. kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego. Rektor UMCS w latach 1972‑1981. Ponadto przez sześć lat (1985-1991) kierował Stacją Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa
Profesora Wiesława Skrzydły, Lublin 2000, s. 7-9. W pierwszej połowie lat 80. (1982-1985) I sekretarz KW PZPR w Lublinie.http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=SK&katalogId=
1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&nameId=6399&osobaId=10631& (dostęp 8 I 2018 r.).
AUMCS, SR, sygn. S4/569, W. Skrzydło, Informacja o wydarzeniach w środowisku studenckim…, b.p.
Ibidem.
Ibidem, Rezolucja pracowników naukowych UMCS i młodzieży akademickiej reprezentowanej przez kierownictwo organizacji młodzieżowych, aktywu kulturalnego i studenckie
koła naukowe, Pismo wysłane do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, b.p.
AUMCS, SR, sygn. S4/569, W. Skrzydło, Informacja o wydarzeniach w środowisku studenckim…, b.p.
Artur Korobowicz I sekretarzem OOP PZPR przy Wydziale Prawa UMCS został wybrany
9 I 1967 r. APL, Komitet Miejski (KM) PZPR, sygn. 5108, Protokół zebrania OOP PZPR przy
Wydziale Prawa UMCS z 9 I 1967 r., k. 1.
Artur Korobowicz (24 VIII 1938‑21 VI 2017), urodzony w Kraśniku. Ukończył studia prawnicze w UMCS (1961) i zawodowo związał się z lubelską uczelnią. Rozprawę doktorską obronił w 1967 r., natomiast habilitacyjną dziewięć lat później. Od 1991 r. profesor nadzwyczajny, od 1996 – profesor zwyczajny. Kierownik Zakładu Historii Państwa i Prawa UMCS
w latach 1978-2012. Od 1978 r. do 1981 r. prodziekan swego macierzystego wydziału. W latach 1987‑1990 członek Egzekutywy KW PZPR w Lublinie. http://katalog.bip.ipn.gov.pl/
showDetails.do?idx=K&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&nameId=7266&os
obaId=12729& (dostęp 9 I 2018)
AUMCS, SR, sygn. S4/659, K. Maliszewski, sekretarz UMCS, Pismo do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, 1968, b.p.
Sześćset osób miało wypełnić salę teatralną „Chatki Żaka”. Natomiast reszta przysłuchiwała się spotkaniu w holu i znajdującej się obok kawiarni, słysząc wszystko dzięki rozstawionemu systemowi nagłośnienia. Ibidem.
Ibidem. Natomiast o toczącej się kampanii prasowej: M. Choma-Jusińska, Lublin…, passim. Wiele zresztą problemów władze komunistyczne tłumaczyły działaniami „chuliganów”. Zob.: M. Mazur, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL
1956-1980, Warszawa 2003, s. 230.
Chodziło o osoby zatrzymane 11 marca oraz aresztowane pod zarzutem rozwieszania plakatów i roznoszenia ulotek dotyczących wiecu. AUMCS, SR, sygn. S4/658, Pismo G. Seidlera
z 13 III 1968 r., b.p.
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Ibidem.
W tym też kierunku szły początkowo oceny formułowane w KW. Nie wiadomo natomiast
na ile sam prof. Seidler miał na to wpływ. Informacja Wydziału Organizacyjnego Komitetu
Centralnego (KC) PZPR w Warszawie, 14 III 1968 r., Marzec 1968. Trzydzieści lat później.
Tom II. Aneks źródłowy. Dzień po dniu w raportach SB oraz Wydziału Organizacyjnego KC
PZPR, oprac. M. Zaremba, Warszawa 1998, s. 100.
M. Choma-Jusińska, Lublin…, s. 148.
AUMCS, SR, S4/658, T. Łyska, kierownik Działu Nauczania UMCS, Pismo z 21 VI 1968 r., b.p.
Ibidem, Pismo G. Seidlera do Dziekana Wydziału Prawa UMCS z 26 III 1968 r., b.p.; ibidem, T. Łyska, kierownika Działu Nauczania UMCS, Pismo…, b.p.; ibidem, Pismo K. Sanda,
Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów UMCS, do G. Seidlera z 23 III 1968 r., b.p.
AUMCS, SR, sygn. S4/658, Orzeczenie Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
UMCS z 10 IV 1968 r., b.p.
Ibidem, Orzeczenie Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UMCS z 10 IV 1968 r., b.p.
19 IV 1968 r. na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego prof. Seidler powtórzył swą decyzję
dotyczącą profesorów Litwina i Żmigrodzkiej. Ibidem, sygn. S4/287, Protokół posiedzenia
Kolegium Rektorskiego UMCS z 19 IV 1968 r., b.p. M. Choma-Jusińska wśród zwolnionych
wspomina również o dr. Henryku Flakierskim. M. Choma-Jusińska, Lublin…, s. 154. Ponadto do opuszczenia UMCS, i Polski w ogóle, w związku z kampanią antysemicką, przyznała
się też Krystyna Modrzewska, od 1974 r. kierownik Zakładu Antropologii UMCS (Refleksje po latach – „my jesteśmy trochę tak rozdarci”, www.teatrnn.pl/leksykon/node/4017/marzec, dostęp 9 I 2018), chociaż w dokumentacji archiwalnej nie ma żadnego zaczepienia w
tej sprawie. Dodam natomiast, że np. jeszcze w maju, przynajmniej planowano, udział Litwina w przygotowywanej na czerwiec w UMCS konferencji naukowej poświęconej działalności Karola Marksa, z okazji przypadającej jego sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin. Se‑
sja naukowa na UMCS, „Sztandar Ludu” 3 V 1968, nr 105, s. 5.
Anonim wysłany do Henryka Jabłońskiego, ministra oświaty i szkolnictwa wyższego, Lublin, 9 IV 1968 r., [w:] Marzec `68. Między tragedią a podłością, oprac. G. Sołtysiak, J. Stępień, Warszawa 1998, s. 353.
APL, KW PZPR, sygn. 293, Protokół posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Lublinie z 4 IV 1968
r., k. 238. Przy czym już w drugiej połowie marca 1968 r. wśród członków lubelskiego KW pojawiały się głosy o „słabości części kadry naukowej”, która dopuściła do studenckich ekscesów.
Ibidem, Protokół posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Lublinie z 21 III 1968 r., k. 235.
S. Rogala, Marzec `68…, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 2, luty – marzec 1993, s. 9.
APL, KW PZPR, sygn. 294, Protokół posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Lublinie
z 2 V 1968 r., k. 14.
AIPN Lu, sygn. 078/7, Lublin, 12 XI 1968 r., Pismo do dyrektora Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) w Warszawie, k. 151.
Jednocześnie wskazywano z nazwiska działaczy najbardziej zaangażowanych w owo studzenie emocji 11 marca 1968 r.. Mieli to być przede wszystkim ówcześni szefowie poszczególnych OOP: Artur Korobowicz (Wydział Prawa), Stanisław Tworek (w latach 1965-70 I sekretarz OOP PZPR przy Wydziale Humanistycznym UMCS, APL, KM PZPR, sygn. 5046,
Ankieta. Dane osobowe kandydatów i członków PZPR, 30 IV 1974 r., k. 231), Eligiusz Złotkiewicz (w egzekutywie OOP PZPR przy Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym
UMCS od 1965 r., ibidem, sygn. 5063, Pismo OOP Pismo OOP PZPR przy Wydziale Matematyczno-Fizyczno- Chemicznym UMCS, 1968, k. 7; potem przez dwie kadencje jej I sekretarza. Ibidem, sygn. 4873, Pismo OOP PZPR przy Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS do KU PZPR przy UMCS z 10 III 1975 r., k. 54) i Józef Pomian (od 1967 r.
I sekretarz OOP PZPR przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ibidem, sygn. 5104,
Sprawozdanie z działalności OOP PZPR przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,
bez daty, k. 21), ale nie tylko. Wymieniono też bowiem osobę Edwarda Michny, w czerwcu
1972 r. zatwierdzonego na stanowisko prorektora UMCS (APL, KW PZPR, sygn. 378, Protokół posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Lublinie z 22 VI 1972 r., k. 24) czy Janusza Barcickiego, zatwierdzonego na to samo stanowisko trzy lata wcześniej. (ibidem, sygn. 304, Protokół posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Lublinie z 21 VIII 1969 r., k. 121).
Zob.: P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie Marca
1968, Warszawa 1999, passim.
APL, KM PZPR, sygn. 5104, Protokół posiedzenia OOP PZPR przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z 9 IV 1968 r., k. 47.
Ibidem, sygn. 5073, Rezolucja kandydatów i członków OOP PZPR przy Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS, obecnych na zebraniu partyjnym 9 IV 1968 r., k. 12.
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Dodam, że rezolucję powyższą przyjęto jednomyślnie. Ibidem, Protokół posiedzenia OOP
PZPR przy Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS z 9 IV 1968 r., k. 13.
APL, KM PZPR, sygn. 5108, Protokół posiedzenia OOP PZPR Pracowników Administracji UMCS z 3 IV 1968 r., k. 113-116. Równie agresywne sformułowania padły np. na zebraniach OOP w studium wojskowym. Tyle, że tam, gdzie wśród dyskutujących byli wyłącznie
oficerowie, tego rodzaju deklaracje miały raczej potwierdzać lojalność obradujących wobec
rządzących, aniżeli legitymizować ich przed nimi. Zob.: ibidem, sygn. 5112, Protokół posiedzenia OOP Studium Wojskowego przy UMCS z 15 III 1968 r., k. 115v; ibidem, Protokół
posiedzenia OOP Studium Wojskowego przy UMCS z 16 III 1968 r., k. 172v-173v.
Oczywiście wskazać można też wyjątki. Np. filozof, Zdzisław Czarnecki, nie tylko, że nie
krył przed nikim swego sceptycyzmu wobec takiej a nie innej oficjalnej retoryki, lecz i bronił zachowania studentów. Relacja Zdzisława Czarneckiego, 8 III 2012, nagranie w posiadaniu autora. Stąd faktycznie, bardzo szybko został on ukarany naganą. APL, KM PZPR,
sygn. 5071, St. Tworek, Referat sprawozdawczy OOP PZPR przy Wydziale Humanistycznym
UMCS za okres od 29 II 1968 r. do 20 III 1969 r., k. 24.
APL, KM PZPR, sygn. 5070, Protokół posiedzenia OOP PZPR przy Wydziale Humanistycznym UMCS z 20 III 1968 r., k. 74-74v; ibidem, Protokół posiedzenia OOP PZPR przy Wydziale Humanistycznym UMCS z 8 IV 1968 r., k. 87; ibidem, sygn. 5108, Protokół konferencji sprawozdawczo-wyborczej OOP PZPR przy Wydziale Prawa UMCS z 12 III 1968 r., k. 72.
APL, KM PZPR, sygn. 5108, Protokół konferencji sprawozdawczo-wyborczej OOP PZPR
przy Wydziale Prawa UMCS z 12 III 1968 r…, k. 73.
Ibidem, k. 75.
A podobne głosy padały i na posiedzeniach innych OOP w UMCS. Ibidem, sygn. 5070, Protokół posiedzenia OOP PZPR przy Wydziale Humanistycznym UMCS z 29 III 1968 r., k.
77-77v; ibidem, sygn. 5073, Założenia do programu pracy wychowawczej z młodzieżą Wydziału Ekonomicznego UMCS, 6 V 1968 r., k. 11; ibidem, sygn. 5073, Sprawozdanie z działalności OOP PZPR przy Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS za okres
od 1967 r. do 19 III 1968 r., k.2.
Zbigniew Lorkiewicz (7 V 1923‑6 VI 2001) – urodzony w Siedlcach, tam też ukończył szkołę powszechną oraz gimnazjum (1939). W 1943 r., na tajnych kompletach, zdał maturę z zakresu matematyczno-fizycznego. Natomiast w 1944 r. rozpoczął studia w Wydziale Weterynaryjnym UMCS
i z lubelskim uniwersytetem związał się już na stałe. Od 1 IX 1946 r. najpierw jako zastępca asystenta, potem asystent i adiunkt (1 IX 1948‑30 IX 1953). Dalej zaś zastępca profesora (1 X 1954‑28
II 1956); docent (1 III 1956‑30 VI 1964); profesor nadzwyczajny (1 VII 1964‑31 VII 1972) i wreszcie od 1 VIII 1972 r. profesor zwyczajny. Na emeryturze od 1 X 1993 r. (do 30 IX 1998 r. zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin – 1/3 etatu). W latach 1960‑1961 prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, od roku 1966 – prorektor UMCS. Wieloletni kierownik Zakładu Mikrobiologii Ogólnej (1961‑1993). Od 1994 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, prezes lubelskiego oddziału tejże instytucji. AUMCS, AP, sygn. K 12033, Potwierdzenie zgłoszenia
o wstąpieniu do pracy, b.p.; ibidem, Z. Lorkiewicz, Życiorys, bez daty, b.p.; ibidem, Z. Lorkiewicz,
Życiorys, 12 IX 1968 r., b.p.; ibidem, Świadectwo pracy, 2 IX 1993 r., b.p.; ibidem, Klepsydra, b.p.;
AUMCS, Zasób prac magisterskich, bez sygnatury, J. Idzikowska, Rektorzy Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1944-1972, praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku Wydziału Humanistycznego UMCS pod kierunkiem prof. dr. hab. Z.
Zaporowskiego, Lublin 2010, k. 22-26; S. Uziak, Profesor Zbigniew Lorkiewicz, „Wiadomości Uniwersyteckie” nr 7, 2001, s. 22; L. Maliszewski, op. cit., s. 167-179.
APL, KW PZPR, sygn. 1654, KW PZPR w Lublinie, Informacja w sprawie pracy ideowo-wychowawczej wśród młodzieży akademickiej i szkół średnich, 11 VI 1968 r., k. 159.
Ibidem.
Albin Koprukowniak pełnił też później funkcję I sekretarza KU PZPR przy UMCS. Powyższe stanowisko piastował w latach 1969-1972. APL, KM PZPR, sygn. 5056, Wykaz członków
KU PZPR przy UMCS, lata 70., k. 23; ibidem, sygn. 5046, Ankieta. Dane osobowe kandydatów i członków PZPR, 1974, k. 101; APL, KW PZPR, sygn. 3236, Wydział Nauki i Oświaty KW PZPR w Lublinie, Notatka w sprawie personalnej obsady Sekretariatów Komitetów
Uczelnianych PZPR w uczelniach lubelskich, 30 XI 1970, k. 90.
Albin Koprukowniak (15 XI 1929‑20 VII 2015) – urodzony w Wólce Zdunkowce, w powiecie
radzyńskim. W 1951 r. uzyskał świadectwo dojrzałości i rozpoczął studia historyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak rok później przeniesiony do nowo utworzonego Wydziału
Humanistycznego UMCS. Tu od 1953 r. zastępca asystenta. W 1955 r. magister, od 1964 r. adiunkt, dalej w 1969 – docent; 1991 – profesor nadzwyczajny; 1999 – profesor zwyczajny. J. Lewandowski, Profesor Albin Koprukowniak, [w:] Bibliografia publikacji naukowych prof. dr.
hab. Albina Koprukowniaka, Lublin 2009; https://historia.org.pl/2015/07/21/zmarl-profesor-albin-koprukowniak/ (dostęp 8 I 2018).
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APL, KW PZPR w Lublinie, sygn. 294, Protokół posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Lublinie z 16 V 1968 r., k. 126.
Ibidem.
APL, KW PZPR w Lublinie, sygn. 294, Protokół posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Lublinie z 16 V 1968 r..., k. 128.
Wiemy, że w 1968 r. jedna osoba została usunięta z uczelnianej POP. Jednakże nie ma niestety podanego powodu tejże decyzji. Ibidem, sygn. 2422, KW PZPR w Lublinie, Stan „upartyjnienia” lubelskich szkół wyższych, 1969, k. 190. Koprukowaniak, jeszcze na początku lat
80., przekonywał, że nikt wówczas nie został wydalony z partii „z powodów politycznych”.
APL, KM PZPR, sygn. 4495, Protokół posiedzenia Komisji Kontrolno-Rewizyjnej KU PZPR
przy UMCS z 11 V 1981 r., k. 38. Dzisiaj profesor potwierdza te słowa. Relacja A. Koprukowniaka, 20 VI 2011, nagranie w posiadaniu autora.
Dodam, że dzisiaj już Albin Koprukowniak nie podpisuje się już pod formułowanymi przed laty stwierdzeniami, stanowczo potępiając antysemicką kampanię w Polsce. Równocześnie jednak uważa, że ówcześni uczelniani działacze partyjni w żaden sposób nie byli w stanie wpłynąć na tego typu negatywne postawy i zachowania. Relacja A. Koprukowniaka, 20 VI 2011, nagranie w posiadaniu autora.
Trudno powiedzieć, co dokładnie oznacza powyższe sformułowanie. Niemniej z tego powodu pod lupą SB mieli się znaleźć m.in. profesorowie Sergiusz Riabinin oraz Karol Akerman.
AIPN Lu, sygn. 078/10, Plan pracy operacyjnej grupy IV Wydziału III Służby Bezpieczeństwa w Lublinie na rok 1969, Lublin, 30 I 1969 r., k. 20v. Wiemy na pewno, że skrupulatnie
odnotowywano wszelkie krytyczne wypowiedzi pracowników UMCS wobec polityki Gomułki. Zauważono np. że historyk, prof. Tadeusz Mentzel oraz archeolog, prof. Aleksander
Gardawski negatywnie ocenili postawę rządzących w marcu 1968 r., zarówno wobec studentów, jak i generalnie osób pochodzenia żydowskiego. Ibidem, sygn. 078/7, Meldunek sytuacyjny nr 12, Lublin, 10 XI 1968 r., k. 141. W sumie do listopada 1968 r. SB „rozpracowywała” trzynaście osób, a dalszych sześćdziesiąt sześć objęła „kontrolą operacyjną”. M. Choma-Jusińska, Lublin…, s. 153.
Zygmunt Mańkowski (29 VI 1926‑31 I 2012) – urodzony w Czersku, od 1935 r., tj. po śmierci matki (ojciec zmarł w 1926 r.) na utrzymaniu dalszej rodziny. W czasie okupacji niemieckiej pracował w firmie handlowej. Dopiero po II wojnie światowej ukończył szkołę średnią
w Łańcucie (1944-1947), a następnie w latach 1947-1951 studiował historię w Uniwersytecie Jagiellońskim. Natomiast magisterium uzyskał w 1952 r. w Uniwersytecie Warszawskim.
Zawodowo jednak związany z Wydziałem Humanistycznym UMCS, najpierw jako adiunkt
(1 X 1954‑30 VII 1968), potem zaś docent (1 VIII 1968-30 VI 1981), profesor nadzwyczajny
(1 VII 1981-31 XII 1991) i od 1 I 1992 r. – profesor zwyczajny. Na emeryturze od 1 X 1996 r.
Prorektor UMCS w latach 1987-1990); dziekan Wydziału Humanistycznego (1991-1993).
AUMCS, AP, sygn. K 12277, Świadectwo pracy, 18 IX 1996 r., b.p.; ibidem, Z. Mańkowski, Ankieta personalna, 12 X 1954 r., b.p.; ibidem, Z. Mańkowski, Życiorys, 12 X 1954 r., b.p.; ibidem,
Z. Mańkowski, Kwestionariusz osobowy, bez daty; ibidem, Klepsydra, b.p.
Mańkowski w partii był od 12 XI 1951 r. i m.in. wchodził w skład egzekutywy OOP PZPR
przy Wydziale Humanistycznym UMCS. APL, KM PZPR, sygn. 5046, Ankieta. Dane osobowe członków i kandydatów PZPR w UMCS, Lublin, 30 IV 1974 r., k. 139.
APL, KW PZPR, sygn. 2422, KW PZPR w Lublinie, Analiza stanu kadry naukowej dyscyplin
humanistycznych UMCS, 1959, k. 133.
Chodziło o prawdopodobne kontakty Mańkowskiego z Jakubem Bermanem i Romanem
Zambrowskim.
11 VII 1968 r. lubelska SB zwróciła się do Kozdry z prośbą o objęcie Mańkowskiego kontrolą operacyjną wskazując właśnie m.in. na wymienione powody. Na dokumencie tym widnieje odręczna adnotacja, mówiąca o zgodzie wyrażonej przez I sekretarza KW. AIPN Lu,
sygn. 020/405, Pismo płk. M. Mozgawy, z-cy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Służby
Bezpieczeństwa w Lublinie, do I sekretarza KW PZPR w Lublinie z 11 VII 1968 r., k. 2. Historyka zaczęto inwigilować w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Naukowiec”. Ibidem, Notatka informacyjna z opracowania pod względem ewidencyjno‑operacyjnym i archiwalnym, 5 VIII 1976 r., k. 1.
Prof. Mańkowski nie potrafił zresztą i dzisiaj przypomnieć sobie jakichś szczególnych trudności dotyczących procesu wydawniczego podanej za chwilę publikacji. Mówił natomiast
o problemach związanych z badaniem w tamtych czasach podziemia niepodległościowego.
Relacja Z. Mańkowskiego, 26 X 2010, nagranie w posiadaniu autora.
Chodziło o wydany w 1959 r. pamiętnik jednego z działaczy Armii Krajowej, opatrzony
wstępem autorstwa właśnie Mańkowskiego. Zob.: Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji,
wstęp Z. Mańkowski, Lublin 1959.
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AIPN Lu, sygn. 020/405, Pismo płk. M. Mozgawy, z-cy Komendanta Wojewódzkiego MO ds.
Służby Bezpieczeństwa w Lublinie, do I sekretarza KW PZPR w Lublinie z 11 VII 1968 r…, k. 2.
I tak np. jeden z rozmówców „bezpieki”, KO o pseudonimie „Zbigniew II”, ujawnił funkcjonariuszom SB rzekome kulisy publikacji pamiętników Klukowskiego, kiedy dojść miało wręcz do otwartego konfliktu pomiędzy autorem wspomnień a ich edytorem i wydawcą,
czyli Mańkowskim. Ibidem, Notatka ze spotkania z KO pseudonim „Zbigniew II”, Lublin,
26 VI 1968 r., k. 16.
Tak m.in. Mańkowskiego charakteryzował TW pseudonim „Mundek”. Ibidem, Informacja
uzyskana od b. (?) TW pseudonim „Mundek”, Lublin 24 IX 1969 r., k. 25.
SB już w lipcu 1968 r. wiedziała o tych pogłoskach, rozprzestrzenianych podobno w redakcji „Kuriera Lubelskiego” w okresie wydarzeń marcowych. O powiązaniach Mańkowskiego
z Bermanem i Zambrowskim głośno miała opowiadać jedna z redaktorek tejże gazety. Ibidem, Notatka służbowa ze spotkania z Kontaktem Operacyjnym (KO) pseudonim „Z.H.”,
Lublin 5 VII 1968 r., k. 17.
Ibidem, Notatka służbowa z rozmowy z dr. St. Ł. (Stanisław Łopatniuk?), pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk (PAN), Warszawa 23 X 1968 r., k. 20. Ów naukowiec twierdził m.in., iż Mańkowski był blisko związany z córką Bermana. Sugerował też żydowskie
pochodzenie Mańkowskiego. Szczególnie to ostatnie SB próbowała sprawdzić, jednakże
bez większych rezultatów. Ibidem, Pismo z Komendy Powiatowej MO w Chojnicach do Naczelnika Wydziału III Komendy Wojewódzkiej MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Lublinie
z 25 VII 1970 r., k. 37. Natomiast sam Mańkowski, w rozmowie ze mną, nie odniósł się do
żadnej z powyższych kwestii. Relacja Z. Mańkowskiego, 26 X 2010, nagranie w posiadaniu
autora.
AIPN Lu, sygn. 020/405, Pismo do kierownika grupy III Wydziału III Komendy Wojewódzkiej MO w Lublinie z 14 IX 1973 r., k. 81.
Ibidem, Analiza materiałów w sprawie kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Naukowiec”, Lublin, 19 V 1973 r., k. 75. Wiemy, że 20 VII 1976 r. SB zakończyła dalszą kontrolę
Mańkowskiego, prowadzoną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego „Naukowiec”. Ibidem, Notatka informacyjna z opracowania pod względem ewidencyjno-operacyjnym i archiwalnym, 5 VIII 1976 r..., k. 1. Lubelska bezpieka uznała, że „nasze działania prowadzone
w stosunku do Z. Mańkowskiego przyczyniły się znacznie do neutralizacji jego działalności”. Ibidem, Meldunek operacyjny z 26 VII 1976 r., k. 140v.
AIPN Lu, sygn. 078/7, Pismo z Komendy Wojewódzkiej MO ds. Służby Bezpieczeństwa
w Lublinie do Departamentu III MSW w Warszawie z 12 XI 1968 r., k. 151v.
M. Choma-Jusińska, Lublin…, s. 153.
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Mariusz Mazur
Na początku było milczenie. W taki sposób lubelskie media zareagowały na dochodzące z Warszawy przekazy na temat studenckiej manifestacji
i rozruchów, do jakich doszło 8 marca 1968 r. na Uniwersytecie Warszawskim1. Nie mogły postąpić inaczej, ponieważ obowiązujące reguły wymagały, by poczekać na oficjalne dyrektywy władz centralnych i centralnej
prasy, w tym najbardziej kompetentnej w kwestii oficjalnej wizji wydarzeń – „Trybuny Ludu”, dziennika Komitetu Centralnego PZPR 2.
Jednak, gdy wystąpienia studenckie nie ustały, a w dodatku doszło
do nich również w Lublinie, lubelskie media musiały zareagować i zrobiły to 12 marca, a następnie rozwijały swoją kampanię przez dalszą
część marca i z mniejszym natężeniem cały kwiecień. Warto się zastanowić, jaką wizję świata w niej przedstawiano. Dzięki temu nie dowiemy
się, co prawda, jak myśleli ówcześni rządzący (ze względu na potencjalną nieadekwatność oficjalnych
narracji do prywatnych poglądów),
ale za to poznamy urzędowy obraz
przeznaczony dla odbiorców przekazu medialnego – czyli rządzonych.
Na jego podstawie mieli oni budować
swój świat wartości i przekonań oraz
postaw i zachowań.
Marcowa kampania propagandowa 3 nie wynikała bezpośrednio
z ideologii, jej asumptem była zaskakująca dla władzy sytuacja kryzysowa,
na którą należało natychmiast zareagować. Przy okazji spróbowano załatwić kilka innych kwestii. Podsta-

nr 47 (2018)

wę przyjętego sposobu myślenia determinowało przekonanie, że polskie
społeczeństwo charakteryzują: zawistność, mściwość, uleganie spiskologii i antysemityzmowi, strach i niski
poziom intelektualny, i do nich dopasowano metody. Nie chodzi tu nawet
o działanie intencjonalne i refleksyjne decydentów partyjnych, ale o ich
możliwości i umiejętności oraz poglądy i postawy. Infantylność przekazu dopasowana była zarówno do nadawców, jak i potencjalnych masowych odbiorców. Uznano, że wykorzystując najniższe instynkty i populizm, będzie można nie tylko wyjaśnić ostatnie wydarzenia, ale również
ugruntować wspólnotę interesów
i tożsamości legitymizujące dalsze
rządzenie. Ideologia stała się więc jedynie konwencją konieczną ze względu na rytualną rutynę, niezbywalną
trwałość kanonu (komunizm), nadzór wewnętrzny (współtowarzysze)
i zewnętrzny (państwa bloku komunistycznego, w szczególności Związek Radziecki). Nie oznacza to, że rzeczywistość ideologiczna nie sprzyjała takiemu podejściu, nie była jedynie
konieczna. W kampanii medialnej
udział wzięły niemal wszystkie gazety, czasopisma, radio i telewizja, bez
względu na oficjalną przynależność
polityczną czy organizacyjną.
Komunizm, jak większość ideologii tego okresu, oparty był na socjaldarwinizmie i manicheizmie, czyli
w tym wypadku immanentnym konflikcie między kapitalizmem i socjalizmem4. Władysław Gomułka precyzyjnie rysował strony konfliktu: „linia

Po lewej:
Wydarzenia marcowe na Politechnice Warszawskiej – student
z „Życiem Warszawy”.
Fot. nieznany,
zbiory Ośrodka KARTA
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podziału przebiega między socjalizmem, a reakcją wszelkiej maści, między polityką przyjaźni i sojuszu polsko-radzieckiego, a antyradziecką polityką bankrutów i niedobitków reakcyjnych, między polityką zapewniającą Polsce bezpieczeństwo jej granic
i jej wszechstronny rozwój, a usiłowaniem zepchnięcia Polski na drogę zguby”5. Jak przystało na fundamentalizm, każde, nawet najmniejsze
działanie zyskiwało najwyższą wagę i wymiar uniwersalizmu. Ta wizja
rzeczywistości oparta została na spolaryzowanym obrazie sił walczących
ze sobą o przyszłość świata. Z jednej
strony znajdować się miały: Polska
i jej patrioci, Związek Radziecki, państwa socjalistyczne (choć nie wszystkie) oraz „wszystkie państwa miłujące pokój”. Drugą część stanowili: „syjoniści”, Izrael, neonaziści, Niemcy zachodnie (tu zwane NRF), „imperialistyczne” Stany Zjednoczone
i wszystkie kraje i siły, które można
było przedstawić w negatywny sposób. To walka między nimi miała stanowić mechanizm dziejów świata.
Doniosłość chwili obecnej narzucała
obowiązek opowiedzenia się po wybranej stronie 6.
Przekaz propagandowy dostępny
w mediach lubelskich niemal nie różnił się od ogólnopolskiego. Podstawową matrycą poznawczą całej interpretacji wystąpień studenckich był spisek. Co prawda to pojęcie nigdzie nie
pojawiało się in extenso, ale stanowiło
jawną i główną perspektywę narracji,
a wszystkie wątki dopełniające były
z nim ściśle powiązane. Taki schemat
myślenia był zbieżny z komunistycznym – czy raczej fundamentalistycznym, ponieważ ta forma rozumowania jest bliska nie tylko komunistom
– sposobem widzenia świata, nadając
mu rangę prymarnego mechanizmu
tworzenia dziejów.
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MANIFESTACJE
W tej konwencji wystąpienia studenckie miały zostać zaplanowane i sprokurowane przez niewielką grupę osób
pochodzenia żydowskiego. Z jednej
strony warszawskie i lubelskie manifestacje (o innych miastach starano się
nie pisać w prasie regionalnej) uznawano za „akcje antynarodowe i antypartyjne” 7, „wystąpienia antypaństwowe”8, „rozrabiactwo grupy syjonistycznych wichrzycieli” 9. Uznawano je za prowokację przeciwko Polsce i partii komunistycznej. Z drugiej
strony, te same zdarzenia eufemistycznie określano jako: „pożałowania godne wydarzenia”, „awanturnicze ekscesy”10, „burdy”, „awantury”11,
„próby siania zamętu”12, sprowokowane zajścia. Wreszcie z trzeciej pisano,
że „lubelski incydent” był mało istotny,
krótkotrwały i nie znalazł większego
poparcia13, starając się w ten sposób
marginalizować jego znaczenie.

WRÓG WEWNĘTRZNY
O wiele więcej miejsca poświęcano
osobom, które wzięły udział w manifestacjach. Kontestująca mniejszość stała się wrogiem, obcym, w rozumieniu
antropologicznym. By taką grupę izolować i wykluczyć ze wspólnoty należy
jej nadać deprecjonujące epitety, które następnie wielokrotnie powtarzane staną się etykietami, a konformizm
językowy utrwali je w wyobraźni i pamięci społecznej, tworząc użytkowe
normy językowe. Nie ma przy tym żadnego znaczenia ich adekwatność i rzetelność. Muszą jedynie zawierać dużą dawkę emocji, być proste, przemawiające do zwyczajnych ludzi i jednoznacznie negatywne14. Chodziło najpierw o podzielenie, a następnie zdyskredytowanie zbiorowości uznanej
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za wrogą. Dokonano podziału protestujących na trzy grupy: 1) nieświadomą i niedoświadczoną młodzież, czyli znakomitą większość, 2) „elementy
wichrzycielskie”, „prowodyrów” i „inspiratorów”, oraz 3) „elementy chuligańskie”, „złodziei”.
Ogłoszono, że większość młodzieży,
biorącej udział w manifestacjach, nie
zdawała sobie sprawy z tego, co robi
oraz gdzie i po co się tam znalazła, dlatego została zmanipulowana i wykorzystana. Opisywano wypowiedzi studentów, którzy ponoć przyznawali, że
nie wiedzieli, jaki był cel wiecu 11 marca w Chatce Żaka na UMCS; przyszli
tam z ciekawości, albo zostali oszukani.
Inni pojawili się tam dla zabawy: „Poniedziałkowy pseudowiec wskazał, że
wielu studentów przyszło tam po prostu dla »ubawu«. Widocznie nie ubawili się dość w karnawale. Pogwizdali,
pokrzyczeli i to wszystko”15. Jeszcze inni znaleźć się tam mieli przypadkowo.
W myśleniu autorytarnym nic nie
dzieje się samoistnie, przygodnie, rzeczywistość nie wygląda tak, jak jest
postrzegana na pierwszy rzut oka,
wszystko musi mieć swoje drugie dno,
czyli wszelkie wydarzenia są konsekwencją precyzyjnie wypracowanego planu – spisku. Osoby wychodzące na ulice i protestujące musiały działać w porozumieniu i na rzecz swoich
ukrytych mocodawców. I jedni, i drudzy stanowić mieli drugą kategorię –
„inspiratorów”, czyli grupę kilkudziesięciu osób, mających świadomość, jakie są cele manifestacji, oraz ich patronów, najczęściej określanych mianem:
„bankrutów politycznych różnego pokroju”16. Mieli oni wywodzić się spośród Żydów, studentów (pochodzenia
inteligenckiego) i inteligentów. Wobec
tej grupy oficjalne media prowokowały nienawiść reszty społeczeństwa.
Należało ją zdehumanizować, upokorzyć, zawstydzić i odebrać jej god-
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ność. Protestujących miały charakteryzować chamstwo, agresywność,
cynizm, zarozumiałość czy głupota,
wszelkie cechy negatywne i odpychające. Zarówno w Warszawie, jak i Lublinie wielu z nich miało być pod wpływem alkoholu. Czynnikiem deprecjonującym wroga uczyniono jego rzekomą pogardę. Tak miał się zachować
Stefan Kisielewski, który – wg propagandy – klasę robotniczą nazywał
ciemniakami (w rzeczywistości słowa te skierowane były wobec Gomułki i elit partyjnych rządzących Polską).
Również lubelskich studentów oskarżono o brak szacunku wobec robotników i wykrzykiwanie wyzwisk w ich
stronę podczas manifestacji17. Mieli oni obrażać w ten sposób klasę robotniczą, czyli grupę wiodącą, ale
też ze względu na to, że byli Żydami,
obrażali polski naród. Widoczny jest
tu jeszcze jeden ciekawy mechanizm
manipulacyjny. De facto z wielu tekstów prasowych wynika mocno pogardliwy stosunek oficjalnej propagandy do wszystkich uznanych za wrogów. W rzeczywistości mamy tu więc
do czynienia z tzw. zjawiskiem projekcji, które polega na przypisywaniu innym własnych zachowań w celu odsunięcia od siebie podejrzenia. Z punktu widzenia sprawności perswazyjnej,
jest to działanie jak najbardziej racjonalne, przekonujące dla zaskakująco
dużej liczby odbiorców.
Znaczenie deprecjonujące miały
również np. używane epitety ośmieszające: „tłum dziewczątek”18, „synkowie
i córeczki różnych ex i jeszcze czasem
aktualnych potentatów”, „chłoptysie
i dziewczątka z tatusiowych limuzyn”19.
Jak dowodzono, „rozrabiacka grupa
wśród młodzieży akademickiej”20 od lat
przygotowywać się miała do antypolskich działań. Oprócz żydowskiego pochodzenia łączyć ich miały więzy… rodzinne. Przekonywano, że kontestują-
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„Kurier Lubelski”,
13 marca 1968,
nr 62, s. 2b.
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cy studenci to dzieci byłych działaczy
partyjno-państwowych, stalinistów,
„starych graczy politycznych”21, którzy dzięki zmianie poglądów na syjonistyczne i nacjonalistyczne22, pragnęli
wrócić do władzy. Katalog wyzwisk jest
tu bardzo mocno rozbudowany: „wroga działalność bankrutów politycznych związanych z kołami syjonistycznymi”, „wrogie Polsce Ludowej ośrodki”23, „wytrawni prowokatorzy i kombinatorzy” 24, „reakcyjne wyrodki”,
„grupa reakcyjnych mętów”25, „garstka

reakcyjnych antyradzieckich indywiduów”26, „awanturnicy polityczni różnej maści”, grupa „politykierów i zimnych kalkulatorów, frymarczących zapałem młodzieży” 27. Oprócz epitetów wymieniano – najczęściej w liczbie mnogiej – nazwiska: Zambrowscy,
Staszewscy, Werflowie, a z młodszych
Adama Michnika i Jacka Kuronia. Pojawiały się osoby, które personalnie miały mobilizować nienawiść ludu – bardzo mocno zaatakowany Paweł Jasienica „vel Lech Beynar” oskarżany o mor-

nr 47 (2018)

WIZJA PROPAGANDOWEGO ŚWIATA W MARCU 1968 R.

dowanie białoruskich chłopów po wojnie razem z oddziałem mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, czy Stefan
Kisielewski przedstawiany jako wojujący klerykał, który pragnie powrotu antydemokratycznej sanacji28. Kampania
marcowa była mocno antyelitarystyczna, ale sterowanie niechęcią do elit było wybiórcze. Elitą byli Żydzi-staliniści i Żydzi na wysokich stanowiskach
(oraz ich dzieci – bogaci studenci), pisarze i artyści, ponownie żydowskiego
pochodzenia bądź „syjonistyczne słu-
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gusy”, na cenzurowanym była zresztą
cała inteligencja uznawana za rozdyskutowaną i sprzedajną. Do tak skonstruowanej elity nie zaliczali się jednak
staliniści niebędący Żydami czy pisarze popierający władzę, stanowiący integralny składnik klasowo-narodowej
grupy własnej. Antyelitaryzm rozumiano więc w tym wypadku w sposób
czysto etniczny, ale i klasycznie – ludowy. To lud (ówczesny „suweren”) miał
mieć rację.
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Osoby występujące przeciwko władzy musiały być przedstawicielami obcych interesów, agentami opłacanymi
przez zachodnie ośrodki szpiegowskie,
od lat działającymi na szkodę własnego kraju dla prywatnych korzyści29. To
zdrajcy wypowiadający się źle o Polsce, jawnie wspierający siły zagraniczne, których celem miało być zniszczenie Polski jako takiej i uczynienie z niej
miejsca ekspansji gospodarczej i terytorialnej Zachodu. Do katalogu epitetów dochodziły również określenia pozapolityczne, czasami dość fantazyjne,
np.: „ojcowie, którzy źle wychowali potomstwo”30. Tak rozbudowane i wielowątkowo deprecjonowane spektrum
kreowało przyzwolenie na agresję i zachęcało do niej, wyrzucając część społeczeństwa poza nawias i odbierając
tym samym wszelkie prawa.
Trzecia kategoria manifestujących
przeciwko władzy, którzy dołączyli do studentów, to ludzie niepracujący i nieuczący się: „złota, niepracująca młodzież”31, „elementy przestępcze”, „warcholskie” i „rozwydrzone”32,
„rozrabiacze”, „grupki żądnej sensacji młodzieży”33, „liczne grupki żądnych sensacji oraz uwielbiających rozróbki młodych ludzi”34. Zwrócić należy uwagę, że dwa ostatnie określenia
są identyczne i ukazały się tego samego dnia, chociaż pochodzą z różnych
gazet. Może to sugerować czerpanie
z jednego źródła informacji. Istnienie
tej grupy dodatkowo miało izolować
protestujących od społeczeństwa; nikt
nie solidaryzuje się z „rozrabiaczami”
i „chuliganami”. Co więcej, stygmatyzowało studentów, którzy stawali się
sojusznikami marginesu społecznego.
W przypadku lubelskiego środowiska naukowego powoływano do życia
jeszcze jeden podział na dobrych studentów UMCS i złych KUL. Ci ostatni mieli kłamać, reagować histerycznie i obrażać rektora UMCS35. Na ka-
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tolickiej uczelni mieli się znaleźć ponieważ zostali usunięci z innych uniwersytetów za wykroczenia regulaminowe bądź słabe wyniki w nauce36.
Na teren miasteczka UMCS wejść mieli bezprawnie i to oni zostali oskarżeni o prowokowanie zajść. Dlatego rektor Leopold G. Seidler wprowadził dla
nich zakaz wstępu.

WRÓG ZEWNĘTRZNY
Stale podkreślana cecha wroga wewnętrznego, czyli bezsilność, wymagała ustanowienia jego zewnętrznego sojusznika. Jego istnienie pozwalało na hiperbolizację i uniwersalizację zarysowanego zagrożenia. Dzięki
temu w kręgu nienawiści znalazły się:
Izrael i światowy syjonizm, zachodnie
Niemcy i neofaszyzm, Stany Zjednoczone i imperializm oraz polskie (nazywane polskojęzycznymi) media na
Zachodzie. Polska i Lublin stawały się
areną ogólnoświatowych zmagań o pokój i sprawiedliwość, wzmacniając prestiż władzy i brzemię odpowiedzialności ciążącej na społeczeństwie.
Władysław Gomułka nie był antysemitą, co zresztą podkreślał, ale tymczasowo przystosował się do antysemityzmu i próbował wyciągnąć z niego
doraźne korzyści polityczne, by utrzymać się u władzy, oczywiście dla dobra
Polski. Antysemityzm ukryty pod nazwą „syjonizmu” stał się oficjalnym poglądem polskiego państwa. Nie trzeba
było się go już wstydzić, wręcz odwrotnie, antysemityzm kreowany był na postawę patriotyczną, zachęcano do jego
wyrażania, choć nadal ukrywano samą
nazwę. Pisano np.: „Jesteśmy Polakami
i stać nas, żebyśmy mieli swój honor
i sami się rządzili, a nie słuchali wrogów i syjonistów”37. Przekonywano, że
polski naród nigdy nie był antysemicki,
w czasie II wojny światowej „[d]ał licz-
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ne dowody męstwa i ofiarności w przechowywaniu Żydów i ratowaniu ich od
zagłady i za to poniósł dodatkową wielką stawkę (!) krwi i życia”38. Polacy mieli być wyjątkowym narodem, który gremialnie ratował Żydów w czasie wojny,
choć tylko tutaj groziła za to utrata życia. To na nich powinien spłynąć cały
splendor. Szczególnie, że cenzura eliminowała jakiekolwiek sugestie ewentualnych antysemickich postaw w czasie wojny. Tym bardziej zasługiwać miała na potępienie obecna postawa Żydów,
którzy nie wykazywali wdzięczności za
ocalenie. Pisano np.: „Rocznica powstania w warszawskim getcie zbiegła się
z ogromnym nasileniem działalności
ośrodków syjonistycznych wymierzonej przeciwko Polsce”39.
Żydów/„syjonistów” oskarżano o
tworzenie nagonki na Polskę w zachodnich mediach. „Zmasowana kampania kłamstw i oszczerstw jest jednym z ważniejszych frontów imperialistycznej strategii globalnej, w której przeciwnik nie przebiera w środkach. Tej wrogiej propagandzie musimy nie tylko stawić zdecydowany opór,
ale i rozwijać skoncentrowany, bardziej
skuteczny i bardziej celny kontratak.
Generalnie biorąc, działamy szerokim
frontem i razimy dość celnie, skoro tak
często wzbudzamy furię nienawiści w
szeregach przeciwnika”40. Żydzi stawali się zdrajcami i donosicielami. Pisano:
„no proszę, proszę – maluczko a dowiemy się, że to nie »szlachetni« hitlerowcy palili i gazowali miliony Żydów, Polaków i ludzi innych narodowości, ale
»żądni krwi Polacy«”. Polskie władze
brały na siebie zadanie głoszenia prawdy historycznej. W jednej z lubelskich
gazet można było przeczytać: „W tej
nagonce biorą czynny udział i ci, którzy przez całe lata jedli polski chleb i to
na ogół z masłem a wśród nich i ci, co
przez maślane lata Polską współrządzili i zapisali się w pamięci wielu Polaków
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swymi twardymi metodami rozprawy
z rzekomymi »nacjonalistyczno-prawicowymi odchyleniami«”41. Powodem
nienawiści Żydów do Polski miało być
niepowodzenie w spiskowaniu przeciwko niej oraz próba wymuszenia na
Polsce, by zaprzestała „demaskowania
syjonizmu i jego reakcyjnego, antyhumanistycznego oblicza”42.
Kolejną przesłanką antypolskiego
nastawienia Żydów miał być sojusz zawarty między Izraelem i RFN, wzajemne usługi tych państw w celu zohydzenia narodu polskiego i jego kierownictwa, podważenia autorytetu PZPR
oraz przerzucenia na Polaków odpowiedzialności za wymordowanie Żydów w czasie wojny43. Jak pisano, Żydzi przehandlowali pamięć o Holokauście za niemieckie pieniądze. W rezolucji Związku Inwalidów Wojennych
w Lublinie wskazywano: „Koła syjonistyczne nie tylko zwąchały się i pojednały ze swoimi niedawnymi oprawcami, dzisiaj bezkarnie panoszącymi się w NRF, ale rozpętały kampanię
kłamstw i oszczerstw wymierzonych
w Polskę Ludową, a przeznaczonych na
użytek zachodnioniemieckich rewizjonistów i odwetowców”44. W kilka tygodni później nadal powtarzano ten schemat: „Kwalifikacje moralne tych, którzy
obarczają obecnie Polskę współodpowiedzialnością za zagładę Żydów w naszym kraju – dadzą się wyliczyć w dolarach i markach, które otrzymali w zamian za świadectwo moralności wystawiane niemieckim protektorom”45.
Wskazywano, że dla syjonistów każda krytyka jest antysemityzmem, a tak
naprawdę chodzi im jedynie o kolejne
przywileje. Podkreślano, że oskarżenia Polski o antysemityzm są całkowicie bezpodstawne, a władze polskie nadal będą walczyły z syjonizmem, jako
ideologią nacjonalistyczną, rasistowską i antypolską. W mediach powstawał obraz Żydów, którzy biernie pod-
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dali się Holokaustowi, a nawet współpracowali z Niemcami w Judenratach.
Wreszcie, następowało zrównanie Żydów z nazistami: „Tak, jak hitleryzm
uznawał Germanów za nadludzi, za su„Kurier Lubelski”,
17 marca 1968,
nr 65, s. 6.
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perrasę, tak to samo głosi syjonizm
w stosunku do Żydów”46.
Kolejnymi wrogami po Izraelu i „syjonizmie”/Żydach były Republika Federalna Niemiec i Stany Zjednoczone oraz Zachód jako taki. Głoszono
istnienie groźnego dla Polski żydowsko-amerykańsko-zachodnioniemieckiego sojuszu. W lubelskiej prasie
nawoływano: „Nie szerzmy przy pomocy ilustrowanych magazynów snobizmów i kompleksów »na Zachód«.
Uczmy młodzież odróżniania pojęć
demokracja w naszym rozumieniu
a w rozumieniu agitatorów z »Wolnej
Europy«. Częściej niż modę Zachodu
popularyzujmy istniejącą tam dyscyplinę pracy, postęp techniczny […]”47.
Przypominano, że Zachód zdradził
Polskę we wrześniu 1939 r.48, co miało podkreślić jego niepewność jako sojusznika w przeciwieństwie do ZSRR.
Celem było potwierdzenie wschodniego wyboru kulturowego jako najlepszego i ostatecznego.
Dodatkowym wrogiem zewnętrznym były Radio Wolna Europa i paryska „Kultura”, uznawane za „media polskojęzyczne”, „ośrodki dywersyjne”, czyli agenturę Zachodu. W tej
wizji świata prawdziwie polskimi mediami były tylko te, które realizowały program partii rządzącej i były jej
całkowicie podporządkowane. Z tego
powodu o RWE pisano: „Najbardziej
wroga, znana z obrzydliwie antypolskich wypadów rozgłośnia, mieszcząca się na terenie Niemiec zachodnich,
działająca za pieniądze najbardziej
reakcyjnych kół politycznych USA,
uznana została za jedynie godne i pożądane źródło informacji”49. Wszystkie państwa i instytucje wymienione
w gronie wrogów łączyć miała chciwość, nienawiść do partii rządzącej,
do Polski i Polaków, chęć jej zniszczenia bądź objęcia w posiadanie w celu
wykorzystywania ekonomicznego.
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LUD, CZYLI SUWEREN
Drugą stronę konfliktu stanowić miała w dużej mierze sztucznie wytworzona wspólnota – swoisty „lepszy
sort” oparty na atrybutach ideowo-etnicznych. To: patrioci, prawdziwi
(etniczni) Polacy, naród, znakomita
większość społeczeństwa, klasa robotnicza oraz partia, czy raczej „Partia”,
bo do takiego zapisu z lat stalinowskich na krótko wówczas powrócono; dalej,
jej przywódca, władze
Lublina i Lubelszczyzny, robotnicy z wszystkich zakładów pracy
województwa i chłopi, wreszcie, „przeważająca część studentów polskich”, „córki
i synowie robotników
i chłopów”50. Ale ponownie jest to ideologiczny lud – zwyczajni ludzie – a nie piętnowane elity. Charakteryzować ich miała
dojrzałość, uczciwość,
pracowitość, oddanie
ojczyźnie, w czym byli zaprzeczeniem „obcego”. Gdy protestujących studentów opisywano jako agresywnych i butnych, to stojący naprzeciwko nich
„aktywiści robotniczy”
mieli być ich antytezą, wzywali do spokoju: „Robotnicy nawoływali do zachowania rozsądku, apelowali o uszanowanie ich trudu, który umożliwia młodzieży zdobywanie wiedzy
i życie w coraz lepszych
warunkach”51. O pro-
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testujących 11 marca w Lublinie pisano: „Przeważyła atmosfera agresywnych prowodyrów. Doszło do rękoczynów i w obronie robotników wystąpić musiała milicja, która zlikwidowała zajście”52. Powoływano do życia
obraz, w którym na trasie manifestacji przypadkowo znaleźli się robotnicy, którzy stanęli w obronie porządku
„Kurier Lubelski”,
17 marca 1968,
nr 65, s. 1.
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„Kurier Lubelski”,
16 marca 1968,
nr 64, s. 1.

publicznego i milicjanci, którzy musieli zareagować na brutalność tłumu.
Czarno-biały obraz został zachowany.
Dzięki podziałowi Polaków na lepsze i gorsze kategorie władza zyskiwała sojuszników (przynajmniej medialnych), sankcjonowała frustracje,
wskazywała model preferowanego zachowania, ale pozwalała też na wycofanie się z konfliktu. Przypisanie do
kategorii nie musiało być ostateczne,
wystarczyło otwarcie poprzeć partię i jej poglądy, napisać list wiernopoddańczy, by móc zostać przekwalifikowanym spośród wrogów do grupy przyjaciół. I takie wypowiedzi nieznanych bliżej studentów, bądź osób
pochodzenia żydowskiego pojawiały
się w mediach.
W rzeczywistości robotnicy jako
grupa społeczna nie mieli żadnych powodów, żeby wspierać władzę, ale zachowywali się biernie, nie popierając
również studentów. Taka postawa nie
miała jednak żadnego znaczenia, w lubelskich mediach (podobnie jak w całym kraju) ukazały się setki doniesień
o rezolucjach i poparciu.

„CZEGO CHCIELI?”
Spiskologiczne wyjaśnienie studenckich wystąpień wymagało wskazania
celów, jakie przyświecać miały kontestującym. Zagrożenie musiało być
znaczne a jego skutki dalekosiężne.
Efektem podjętych działań miało być
„sianie zamętu”, skłócenie młodzieży
i całego społeczeństwa z partią i władzą53, podważanie wiary w socjalizm,
oderwanie intelektualistów i młodzieży od wartości patriotycznych Polski
Ludowej54, zaszkodzenie socjalizmowi, by „skłócić i osłabić nasz obóz socjalistyczny. W takiej sytuacji nie wolno nam dolewać wody na młyn wroga, doprowadzać do bezwładu”55. Rolnik z Komarówki Podlaskiej pisać miał
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w liście do gazety: „Dążą chyba do tego, „Syjoniści do Dajana”59. Czytelnik pisał
żeby Polskę znów sprzedać za szklankę w liście do jednej z gazet: „wprost trudherbaty i paczkę papierosów”56. Jak wy- no wyrazić oburzenie, jak zmanierowanikało z wypowiedzi samego Gomułki
ne są żądania i sposób myślenia niektózagrożenie było jeszcze bardziej poważ- rych młodzieniaszków. Czy zdają oni
ne: „Oszustwo, prowokacja, wszystkie
sobie sprawę, dokąd może doprowadzić
formy i metody zaczerpnięte z arsenału
to ich wyimaginowane bohaterstwo?
najbardziej wstecznych sił zostały użyte
Chcą wolności? A ja uważam, że mają
do spowodowania na fali warszawskich
ją w nadmiarze i z tej przyczyny snują
ekscesów fermentu w całym kraju, do
się w ich gorących głowach różne urowywołania niepokoju i zamętu w umy- jenia…”. Konkluzją było stwierdzenie,
słach, dla zdezorganizowania naszego
że studenci mieli zbyt dobre warunbudownictwa i naszego codziennego
ki życia i nauki, dlatego zaczęli rozrarytmu pracy”. Chodziło im o zanegowa- biać60. Żądano przy okazji większej licznie kierunku rozwoju, o przeciwstawie- by miejsc zagwarantowanych na uczelnie narodu partii, o wywołanie kryzy- niach dla dzieci robotników i chłopów.
Jedną z metod ingracjacyjnych bysu, by sięgnąć po władzę, udając rzeczników wolności57. Chcieli pozbawić Pol- ło schlebianie. Propaganda podkreślaskę jej historii i pamięci, a więc tożsa- ła dojrzałość polskiego społeczeństwa
mości narodowej. Nieodłącznym anty- oraz większości studentów, którzy nie
semickim stereotypem było oskarżenie
dali się oszukać przez wroga. Jak przeŻydów o finansowe powody „ataku na
konywał I sekretarz KW PZPR w LubPolskę”. Wreszcie padał zarzut najpo- linie, Władysław Kozdra, mieszkańcy
ważniejszy, dotyczący chęci doprowa- Lubelszczyzny zawsze znajdowali się
dzenia do przelewu krwi58. Skutkiem w czołówce ludzi walczących o demoostatecznym byłaby rezygnacja z soju- krację, wolność i postęp: „wrogie knoszu ze Związkiem Radzieckim, zmia- wania zostały zdemaskowane […], luna granic zachodnich i przywrócenie
dzie pracy potrafią zdecydowanie brow kraju kapitalizmu – czyli wojna. Poja- nić swoich zdobyczy, spokoju i ładu
wiał się też zarzut niepragmatyczny, ale
publicznego i są gotowi zawsze stanąć
znany ze stereotypów antysemickich – w obronie interesów swojej ojczyzny”61.
Żydzi („syjoniści”) szkodzić mieli Pol- Z tego powodu również w Marcu jedsce, ponieważ nienawidzą jej z natury, noznacznie wypowiedzieli się przeciwapriorycznie. Takie zdanie nie wyma- ko wystąpieniom.
W kampanijnej propagandzie wigało już uzasadnienia.
doczne są nacjonalistyczne tendencje
populizmu. Komendant wojewódzki
MO,
płk Jerzy Andrzejewski, zarzucał
POPULIZM
Żydom i inteligencji chęć pouczania inWspólnotę tożsamości władzy i spo- nych, a przecież „My, Polacy, sami wiełeczeństwa budowano na wspólnocie
my najlepiej, co leży w interesie naszej
wartości, w tym przypadku na odwo- Ojczyzny Polski Ludowej, nas wszystłaniu do populizmu. Przekazy musia- kich”62. Studentów oskarżano o szowinizm żydowski; podczas obozów szkoły być proste, stąd hasła „Studenci na
leniowych mieli oni lżyć polski naród,
studia, literaci do piór”, „Akademicy z
ludem”, „Za wolnością i porządkiem”, śpiewać na nutę Mazurka Dąbrow„Miejsce studentów jest w salach wy- skiego słowa: „Przejdziem Synaj, przejkładowych”, „Spokój dla ludzi pracy”, dziem Gazę, będziemy Żydami, dał
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nam przykład Mosze Dajan, jak zwyciężać mamy…”. W czasie studenckich
manifestacji mieli skandować: „Zambrowski do Biura”63, ujawniając w ten
sposób swoje prawdziwe cele.
W Marcu 1968 r. duże znaczenie
odgrywała kategoria dumy. Odwoływał się do niej w swym przemówieniu
choćby wspomniany już Kozdra. Polskie społeczeństwo miało być dumne z dokonań socjalizmu w dziedzinie
gospodarczej i kulturalnej, z rozwoju
kraju i wzrostu jego znaczenia w świecie. Społeczność Lubelszczyzny miała
być dumna z lubelskich uczelni, znanych ponoć na wszystkich kontynentach. W kontekście dumy zazwyczaj
podkreślano zasługi partii, państwa,
robotników i mieszkańców Lublina
w sferze szkolnictwa wyższego. Stale przy tym informowano o coraz lepszych warunkach studiowania w kraju, rozbudowie infrastruktury uczelnianej. „Zbiorowy wysiłek” społeczności Lublina i Lubelszczyzny miał
dać studentom warunki do studiowania, wysiłkiem Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie powstawały gmachy
i infrastruktura dla młodzieży, ustanawiano stypendia64. Pisano o świetnych warunkach stworzonych młodemu pokoleniu, o dużych nakładach na szkolnictwo wyższe, o dzielnicy uniwersyteckiej, która miała powstać kosztem mieszkań, przedszkoli,
domów kultury, co zderzało się z zachowaniem niektórych studentów
lżących swoich rektorów i gotowych
„niszczyć to, co dla nich stworzyła ręka
robotnika”65. Powstawał obraz władzy,
która buduje i pracuje dla społeczeństwa oraz wrogów, którzy zainteresowani są wyłącznie szkodzeniem krajowi. „Jesteśmy dumni z tych osiągnięć i biada temu, kto zechce je nam
odebrać” – głosiła jedna z rezolucji66.
W innej czytamy: „Mamy prawo być
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dumni z tego, co dzięki polskiej klasie
robotniczej, dzięki pracowitości inteligencji technicznej i naukowej, dzięki gospodarności chłopa polskiego,
całego naszego społeczeństwa, stało
się trwałym, realnym wyznacznikiem
aktualnego potencjału ekonomicznego województwa i kraju […]”67. Wspominano o „trudnościach i brakach”,
ale na tym kończyła się samokrytyka,
zresztą, przekonywano, że niebawem
będzie coraz lepiej.
De facto ujawniał się mechanizm
paternalizmu, w którym społeczeństwo zawdzięczało państwu/partii
możliwość korzystania z kultury, sztuki, edukacji68 i bezpieczeństwa, a co za
tym idzie, to państwu/partii i przywódcy należała się wdzięczność za to.
W ten sposób powstawała relacja podległości i wdzięczności.
Znacznie rzadziej odwoływano się
do godności: „uczmy młodzież miłości
do tego ustroju, który dał wszystkim
obywatelom naszego kraju poczucie
godności osobistej”69. W innych miejscach odwoływano się do godności Polaków jako narodu.
Za dumą postępowała również siła.
Skutkiem ubocznym szerokiego zarysowywania kategorii wroga mogło być
poczucie jego potęgi, a tego należało
uniknąć. Z tego powodu np. w Katowicach na wiecu zgromadzono sto tysięcy członków partii, a przemawiający tam Edward Gierek ogłosił, że wrogowie „zostaną zmiażdżeni, gdziekolwiek by się znajdowali. Jesteśmy w stanie odciąć każdą rękę, która podniesie
się na naszą ukochaną ojczyznę i zechce ugodzić w owoce naszego trudu”70.
Poczucie siły budowano przez publikowanie setek głosów poparcia dla władzy w całym województwie. Ujawniały
się one w przysyłanych do gazet i wygłaszanych w radiu rezolucjach spisywanych podczas masowo organizowa-
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nych wieców. W rezolucjach dominowały trzy formuły „żądamy”, „nie pozwolimy”, „zapewniamy”.

Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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nia ich do pracy produkcyjnej w zakładach, aby ponowne przyjęcie na studia uzależnić od opinii załóg robotniczych71. Żądano ukarania wszystkich,
bez względu na zajmowane stanowiska, oczekiwano „wyeliminowania
GNIEW LUDU
z życia politycznego i gospodarczeW tej wizji świata bardzo ważne zna- go ojców i matek tych studentów, któczenie ma penalizacja rzekomego
rzy brali czynny udział w zajściach na
bądź prawdziwego naruszenia prawa. uczelniach”, ponieważ występowanie
We wszystkich rezolucjach, podejmo- przeciwko „władzy ludowej” miało
wanych na wiecach, padało żądanie – być równoznaczne z występowaniem
jak często dookreślano – „surowego” przeciwko robotnikom i chłopom72 .
ukarania winnych. Pozwalało to rzą- Żądano samookreślenia się tych osób
dzącym na wykonanie jedynie ocze- pochodzenia żydowskiego, które jeszcze tego nie zrobiły73. Do tego dochokiwań społeczeństwa, w którego głos
władza wsłuchiwała się. Konsekwencją dziły oczekiwania bardzo praktyczne:
winy musiała być kara, by prawu i spra- „oczyścić partię z syjonistów”, „precz
wiedliwości stało się zadość. W rzeczy- z wichrzycielami”, „ukarać inspiratowistości chodziło o groźbę wystosowa- rów antysocjalistycznych wystąpień”,
ną wobec tych, którzy zastanawialiby „Syjoniści do Izraela” 74. Pisano wprost
się nad wsparciem protestów, czyli mo- o konieczności wyjazdu z Polski osób
pochodzenia żydowskiego, które nie
wa tu o funkcji odstraszającej.
Także tutaj odwoływano się do roz- czują się Polakami. Dzięki temu powiązań populistycznych. Pojawiały wstawała możliwość awansów, zajęsię żądania ujawnienia nazwisk kon- cia stanowisk, a przy tym wyeliminotestujących studentów oraz skierowa- wania znienawidzonej nacji75, czyli zaspokojenia antysemickich fobii. Tworzyła
się nowa elita.
Wreszcie trzecim
składnikiem rezolucji
były zapewnienia. Dotyczyły one głównie
lojalności wobec socjalizmu i partii, wokół której należało się
jednoczyć, i co należało stale potwierdzać. Ta jedność w obliczu ataków wroga
była zresztą istotnym
czynnikiem przyciągnięcia do partii. Z tego
powodu np. wskazywano liczne przypadki
wstępowania do PZPR,
a sama jedność spo-
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łeczeństwa („narodu”) ponownie stawała się istotną i podkreślaną wartością. W rezolucji pracowników instytucji kulturalnych Lublina można przeczytać: „Nic i nikt nie zdoła zawrócić
nas z drogi socjalizmu, jedynej słusznej
drogi, jaką kroczy nasza partia i nasz
naród, nikt nie zdoła rozbić jedności naszego narodu”; „Uważamy, że nasza Ludowa Ojczyzna zapewniła wspaniałe warunki dla szerokiego rozwoju
wszelkich dóbr kultury […]” 76. Deklarowano: „w całej rozciągłości popieramy politykę naszej partii”77.
Własne przywiązanie należało wyrazić również personalnie wobec I sekretarza KC PZPR; na wiecach wznoszono
hasła: „Niech żyje tow. Wiesław”, „Lubelszczyzna z Wami tow. Wiesławie”78.
W tym sposobie myślenia wykorzystywano skłonność ludzi do ustanawiania
autorytetów, które należy czcić, utożsamiać się z nimi i im służyć, wykrzykując ich imiona, jako zbawców narodu.
Gomułka miał być „uosobieniem jedynie słusznej polityki międzynarodowej
określającej miejsce i bezpieczeństwo
Polski w świecie” 79. Przekonywano, że
ludzie zbierali się, by wspólnie wysłuchiwać jego przemówień, a następnie
dyskutowali o nich i wysyłali listy z poparciem „będące świadectwem przywiązania mieszkańców Lubelszczyzny
do I sekretarza KC PZPR tow. Władysława Gomułki”80.
Reakcją na studenckie wystąpienia miało być podjęcie czynów produkcyjnych i „wzmożenie pracy”. Podobnie jak przez cały okres PRL odwoływano się do mitycznego pomnażania dobrobytu, które doprowadzić
miało niebawem do wzrostu zamożności społeczeństwa. Rezolucje wzywały do spokoju, celem miała być praca dla dobra narodu81. Sekretarz Władysław Kozdra na wiecu, jaki odbył
się 21 marca w hali przy Al. Zygmuntowskich przekonywał: „Odpowiada-
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my tym szalbierzom, że naród polski
nie da się zwieść oszustwami. […] Partia zdemaskowała ich prawdziwe oblicze, pokazała narodowi, kto stroił się
w piórka rzekomych obrońców”82.

OBRAZ POLSKI
W mediach przedstawiano Polskę jako kraj lepszy od państw zachodnich,
ustępujący jedynie Związkowi Radzieckiemu. Dostrzegano tu znacznie więcej demokracji niż na Zachodzie, który właśnie od Polski mógłby się uczyć
przestrzegania jej reguł. Tutaj co trzeci obywatel „współdziała w rządzeniu
poprzez rady narodowe, samorządy
robotnicze i kółka rolnicze”. Przekonywano też, że w Polsce nie ma cenzury, nikt nie ingeruje w pisanie, dzieje się tak co najwyżej w przypadkach
naruszenia tajemnicy państwowej
lub wojskowej. Natomiast na Zachodzie panuje „skrajny terror stosowany
przez głównych dysponentów prasy,
radia i telewizji tzn. wielkie firmy dysponujące ogłoszeniami stanowiącymi
rację bytu każdego wydawnictwa”83.
W przeciwieństwie do Zachodu Polska i inne kraje socjalistyczne miały
być również oazą pełnej i rzeczywistej
wolności. Wolność innego typu stawała się anarchizmem. Działo się tak,
ponieważ: „tylko Polska Ludowa jest
w stanie zapewnić nam wszechstronne możliwości rozwoju intelektualnego i wychowania na pełnowartościowych obywateli naszego narodu”84.
Propagandziści wiedzieli, że wystarczy zaprzeczać oskarżeniom i wysuwać własne. Odwracano od siebie
podejrzenia poprzez atakowanie innych. Przekonywano, że w kraju nie
ma antysemityzmu i nacjonalizmu,
nie pojawiają się żadne wątki czy zachowania rasistowskie, a każdy kto
twierdziłby inaczej jest kłamcą, zdraj-
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cą, syjonistą, złodziejem, nienawidzi
Polski i chce jej zaszkodzić. To właśnie
syjoniści – czy raczej osoby za takie
oficjalnie uznane – mieli być rasistami i nacjonalistami85. Potwierdzano
też, że „reakcyjna ideologia syjonizmu”
nadal będzie zwalczana. W rzeczywistości desygnatem pojęcia można było
w dowolny sposób manipulować. Była to pewna umowa społeczna – antysemici doskonale wiedzieli, że pod
nazwą „syjonizm” ukrywa się atakowanie Żydów, a i społeczeństwo miało świadomość, że nie chodzi o mityczny syjonizm, większość zresztą
nie potrafiła zdefiniować tego pojęcia.
Tylko czasami propaganda zapominała o eufemizmach: „w tych kręgach
wznosili toasty za zwycięstwo agresorów, urządzano bankiety, a uczciwym
ludziom, którzy chcieli mówić prawdę i demaskować nacjonalizm żydowski usiłowano kneblować usta oskarżeniami o antysemityzm”86.
Ustanowiono monopol na patriotyzm. Władza kreowała samą siebie
na jedynego obrońcę polskiej historii
i prawdy historycznej: „Nie można pozwolić na to, aby w imię jakiejś abstrakcyjnej wolności i inscenizacyjnej
dowolności przekształcić antycarskie
ostrze »Dziadów« w oręż antyradziecki […]. Mickiewicz nie był i nie będzie sztandarem reakcji”. Dziady miały zostać wykorzystane do podważenia przyjaźni polsko-radzieckiej, którą
uważano za podstawę bezpieczeństwa,
niepodległości i rozwoju, nie można
wypaczać historii87. Inne zdanie niż
oficjalnie głoszone przez władzę stawało się atakiem na Polskę i podważaniem jej bezpieczeństwa, integralności terytorialnej i niepodległości88. Gomułka przestrzegał, że walka z partią
jest równoznaczna z niszczeniem Polski, wrogowie partii to wrogowie ojczyzny, a podważenie władzy PZPR
jest jednoznaczne ze zniknięciem Pol-

134

ski, podobnie jak działo się to podczas
rozbiorów albo w 1939 r.89.

ZAKOŃCZENIE
Zgadzając się z opinią, że system polityczny Polski po 1955 r. stał się autorytaryzmem posttotalitarnym, widziałbym jednak w propagandzie Marca tymczasowy powrót do metod przynależnych totalitaryzmowi. Nie znaczy
to, że w okresach między kampaniami
propagandowymi wizja świata była inna. Jednak nacisk na mobilizację społeczną, częstotliwość perswazji i zwielokrotnienie użytych środków manipulacyjnych wywołujących presję na
odbiorcę sytuują kampanie wśród elementów budujących reżim totalitarny.
Propaganda zawsze nastawiona jest
na odbiorcę masowego. Nadawca wykorzystuje niski poziom intelektualny
oraz podatność na manipulację i posługuje się wyjaśnieniami i argumentacją niemającymi nic wspólnego z logiką formalną. Fanatyczne przekonanie
o wyłączności własnych racji nie wymaga zastanawiania się nad ich wiarygodnością. W tym wypadku było identycznie. Niespójność przekazu, prostactwo argumentacji, odwoływanie się do
najprostszych emocji. Istotne znaczenie ma wysoki stopień emocjonalności
przekazów. Używane w nim słowa są
jednoznaczne, ostre, wręcz agresywne.
Wymuszają aktywne opowiedzenie się
za którąś ze stron, mobilizują. Nie ma
znaczenia na ile opis sytuacji czy postaci jest prawdziwy. Bardziej istotny jest
pragmatyzm. Nie była (i nie jest) to jednak dystynktywna domena marksistów
czy komunistów. Kłamstwo jako instrument zdobywania i utrzymywania władzy zawsze było metodą uniwersalną.
W mediach widać złość władzy
i jej skutek – sterowanie wściekłością. W dużej mierze była ona sztuczna,
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ale nie ma żadnych badań, które pokazywałyby stopień rzeczywistej niechęci (bądź poparcia) społeczeństwa Lubelszczyzny dla studentów. Pamiętać
jednak musimy, że nacisk propagandowy nie pozostaje bez wpływu, nawet jeśli nadawca nie jest w pełni wiarygodny.
Szczególnie, jeśli używa populistycznych metod w nieodpornym na nie społeczeństwie.
Obraz świata przedstawiany w Marcu 1968 r. w prasie lubelskiej jest konstytutywny dla sposobu myślenia komunistów nie tylko polskich i nie tylko w tym okresie. Jest to zresztą sposób myślenia bardziej uniwersalny,
adekwatny dla wszelkich fundamentalizmów, w których szukanie wroga,
spiskowe widzenie dziejów, hierarchizacja prowadząca do polaryzacji i wykluczenia, odwoływanie się do godności i honoru grupy własnej oraz poniżanie wykreowanej grupy obcej, sztuczne tworzenie prostych etykiet, przekonanie o znajomości jedynej prawdy
łączą się z prywatą, dążeniem do wła-

dzy i prestiżu, relatywizmem moralnym, kłamstwem usprawiedliwionym
dobrem wspólnym, szukaniem alibi
dla własnych amoralnych zachowań.
A przy tym we własnym przekonaniu
służy się ideom wyższego rzędu, własna małość okazuje się powodem do dumy, podległość – niezależnością, a nikczemność – patriotyzmem. Świat staje
się prostszy i zrozumiały.
Nagonka antysemicka oraz antyinteligencka miała niektórym posłużyć
do zaistnienia w mediach, dla podtrzymania bądź zrobienia kariery. Tworzenie wspólnoty nienawiści jednoczyło
wokół rządzących różnych antysemitów, kryptonacjonalistów, wszelkich
frustratów, ludzi, którzy nastawieni
byli antyelitarystycznie, a teraz mogli
zrzucić winę za własne niepowodzenia na Żydów. W ten sposób kształtować się miało nowe społeczeństwo
i nowa elita, całkowicie oddane przywódcy, rządzącej partii i nowym porządkom.

Przypisy
1
2
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Na temat Marca 1968 r. por. J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006.
Na temat marcowej kampanii propagandowej por. P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzy‑
ciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 1999; M. Mazur, Polityczne kam‑
panie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004, s. 101-235.
Pojęcia „Marzec”, pisanego wielką literą, używam wspominając cały bunt społeczny, który
miał miejsce jeszcze przed miesiącem marcem oraz po nim, „marzec” to nazwa miesiąca.
L. Gnot, Moje trzy grosze, „Kurier Lubelski”, 17 marca 1968, s. 3.
Przemówienie Wł. Gomułki na spotkaniu z aktywem warszawskim, „Kurier Lubelski”, 20
marca 1968, s. 2.
Dlatego w sferze propagandy okresy kampanijnej mobilizacji bliższe były systemowi totalitarnemu, a okres pozakampanijny – autorytarnemu.
Pełne poparcie dla polityki partii, „Kurier Lubelski”, 18 marca 1968, s. 1.
[komentarz redakcji] „Sztandar Ludu”, 12 marca 1968, s. 3.
Nie ustają protesty przeciw politycznemu rozrabianiu, „Sztandar Ludu”, 18 marca 1968, s. 1.
Pełne poparcie…, s. 1.
Wokół zajść na Uniwersytecie Warszawskim, „Sztandar Ludu”, 12 marca 1968, s. 3.
Jednością silni (dodatek), „Sztandar Ludu”, 23-24 marca 1968, s. 2.
Władysław Kozdra do aktywu Lublina, „Kurier Lubelski”, 25 marca 1968, s. 2.
Identyczny mechanizm występuje w autokreacji z etykietami pozytywnymi.

nr 47 (2018)

135

MARCOWE OPTYKI
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

136

Studentka, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 3.
Rezolucje mieszkańców Lubelszczyzny w sprawie incydentów studenckich, „Sztandar Ludu”,
14 marca 1968, s. 1.
L. Gnot, Moje trzy grosze…, s. 3.
[komentarz redakcji] „Sztandar Ludu”, 12 marca 1968, s. 3.
R. Gontarz, Inspiratorzy, „Kurier Lubelski”, 13 marca 1968, s. 2.
Pełne poparcie…, s. 1.
Wiece w Poznaniu i Gdańsku, „Sztandar Ludu”, 18 marca 1968, s. 2.
Kulisy bolesnych wydarzeń, „Kurier Lubelski”, 12 marca 1968, s. 2.
Nie ustają protesty…, s. 1-2.
Wiece w Poznaniu…, s. 2.
Załoga wydziałów motocyklowych WSK-Świdnik pozdrawia tow. Gomułkę, „Sztandar Ludu”,
21 marca 1968, s. 1.
Przemówienie Wł. Gomułki na spotkaniu z aktywem warszawskim, „Kurier Lubelski”,
20 marca 1968, s. 2.
Pełne poparcie…, s. 1.
Co ciekawe, w 1968 r. nie atakowano Kościoła katolickiego, wobec którego prowadzono
kampanię jeszcze dwa lata wcześniej. Tym razem milczenie na jego temat jest całkowite,
choć nie ma żadnych źródeł, które potwierdziłyby, że je odgórnie zaplanowano.
Wiec w Chatce Żaka, „Kurier Lubelski”, 14 marca 1968, s. 1.
Kulisy…, s. 2.
W niedobrej sprawie…, „Kurier Lubelski”, 13 marca 1968, s. 2.
Nie ustają protesty przeciw politycznemu rozrabianiu, „Sztandar Ludu”, 18 marca 1968, s. 1-2.
[komentarz redakcji] „Sztandar Ludu”, 12 marca 1968, s. 3.
Zajścia w lubelskim miasteczku akademickim, „Kurier Lubelski”, 12 marca 1968, s. 1.
Po wiecu w Chatce Żaka, „Kurier Lubelski”, 15-16 marca 1968, s. 2.
W niedobrej sprawie…, s. 2.
J. Włoch, Uczniowie z Putnowic, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 3.
W.J., Stanowisko partii zgodne z wolą społeczeństwa, „Sztandar Ludu”, 27 marca 1968, s. 2.
(AR), Rozdział wspólnego dramatu, „Sztandar Ludu”, 19 kwietnia 1968, s. 5.
Poważne zadania środowiska dziennikarskiego, „Kurier Lubelski”, 15-16 marca 1968, s. 1.
J. Amel, Kampania kłamstw i oszczerstw, „Sztandar Ludu”, 26 marca 1968, s. 3.
Ibidem, s. 3.
Kulisy…, s. 2.
W.J., Stanowisko partii…, s. 2.
(AR), Rozdział…, s. 5.
(API), Syjonizm i jego cele, „Kurier Lubelski”, 19 marca 1968, s. 3.
Wychowawcy o swojej młodzieży, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 2.
Uczestnik dwóch wojen światowych, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 3.
W niedobrej sprawie…, s. 2.
Nie ustają protesty…, s. 1.
Zajścia w lubelskim miasteczku akademickim, „Kurier Lubelski”, 12 marca 1968, s. 1.
Ibidem.
Manifestacyjne zebrania ludzi pracy Lubelszczyzny, „Sztandar Ludu”, 19 marca 1968, s. 2.
Kulisy…, s. 2.
Studentka, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 3.
Rolnik z Komarówki Podlaskiej, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 3.
Jednością silni…, s. 2.
Przemówienie Wł. Gomułki…, s. 2.
Wiec w Chatce Żaka, „Kurier Lubelski”, 14 marca 1968, s. 1; Jedność – największą siłą…, s. 1.
Uczestnik dwóch wojen…, s. 3.
Władysław Kozdra do aktywu Lublina, „Kurier Lubelski”, 25 marca 1968, s. 2.
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Społeczeństwo Lubelszczyzny wyraża pełne poparcie dla stanowiska Partii, „Sztandar Ludu”,
20 marca 1968, s. 1.
R. Gontarz, Inspiratorzy, „Kurier Lubelski”, 13 marca 1968, s. 2.
Do studentów i młodzieży Lublina, „Kurier Lubelski”, 14 marca 1968, s. 4; Stypendia dla 190
tys. studentów, „Kurier Lubelski”, 15-16 marca 1968, s. 1.
Władysław Kozdra do aktywu Lublina, „Kurier Lubelski”, 25 marca 1968, s. 2.
W.J., Wyrazy solidarności i poparcia dla KC PZPR i tow. Gomułki, „Sztandar Ludu”, 28 marca
1968, s. 1.
Przemówienie E. Gierka na spotkaniu w Katowicach, „Kurier Lubelski”, 15-16 marca 1968, s. 2.
Przemówienie Wł. Gomułki…, s. 2.
Wychowawcy o swojej młodzieży, „Sztandar Ludu”, 21 marca 1968, s. 2.
Śląsk wierny partii, „Kurier Lubelski”, 15-16 marca 1968, s. 1.
Nie ustają protesty…, s. 2.
Manifestacyjne zebrania ludzi pracy Lubelszczyzny, „Sztandar Ludu”, 19 marca 1968, s. 2.
Jednością silni…, s. 2
Jesteśmy z towarzyszem Wł. Gomułką, „Sztandar Ludu”, 22 marca 1968, s. 2.
W.J., Razem z partią i tow. Gomułką, „Sztandar Ludu”, 26 marca 1968, s. 2.
Rezolucja, „Sztandar Ludu”, 28 marca 1968, s. 1.
Manifestacyjne zebrania ludzi pracy Lubelszczyzny, „Sztandar Ludu”, 19 marca 1968, s. 2.
Jesteśmy z towarzyszem Wł. Gomułką…, s. 2
Kulisy…, s. 2.
Pełne poparcie dla partii i tow. Wiesława, „Sztandar Ludu”, 22 marca 1968, s. 1. Pewną rzadko spotykaną ciekawostką jest rezolucja podjęta podczas Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w Łukowskich Zakładach Obuwia, w której możemy przeczytać: „Z całego
serca popieramy jedynie słuszny kierunek w polityce reprezentowany przez tow. Wiesława
i tych towarzyszy [podkreśl. – M.M.] z Biura Politycznego i Komitetu Centralnego, którzy w słowach i czynach są z tow. Gomułką – naszym I sekretarzem KC PZPR”. W.J., Społe‑
czeństwo Lubelszczyzny zawsze z partią, „Sztandar Ludu”, 18 kwietnia 1968, s. 1. Zwrócenie uwagi na podział członków najwyższych gremiów partyjnych na wspierających Gomułkę i niewspierających, jest niezwykle rzadkie w mediach.
Rezolucje mieszkańców Lubelszczyzny w sprawie incydentów studenckich, „Sztandar Ludu”,
14 marca 1968, s. 1.
Jednością silni…, s. 2.
L. Gnot, Moje trzy grosze…, s. 3.
W.J., Stanowisko partii zgodne z wolą społeczeństwa, „Sztandar Ludu”, 27 marca 1968, s. 1.
W.J., Listy, depesze do tow. Gomułki, „Sztandar Ludu”, 25 marca 1968, s. 2.
R. Gontarz, Inspiratorzy, „Kurier Lubelski”, 13 marca 1968, s. 2.
Przemówienie Wł. Gomułki…, s. 2.
Pełne poparcie społeczeństwa dla partii i tow. Wiesława, „Sztandar Ludu”, 30-31 marca 1968, s. 2.
Przemówienie Wł. Gomułki…, s. 2.
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O MARCU '68 INACZEJ. W TRZYDZIESTĄ
ROCZNICĘ LUBELSKIEGO MARCA
Maria Wrzeszcz
...ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo
Z. Herbert

O studenckim Marcu ’68 napisano bardzo dużo. Najbardziej wyczerpującym opracowaniem jest niewątpliwie książka pt. Marzec 1968. Ge‑
neza. Przebieg. Konsekwencje, autorstwa Jerzego Eislera, opublikowana
w 1991 roku przez PWN. Tamtym wydarzeniom w Lublinie poświęcony jest
następujący fragment: [...] „studentka
UMCS opowiadała o manifestacji studenckiej w Lublinie, której jednak nie
potrafiła precyzyjnie określić w czasie
(„gdzieś w połowie marca”). Kiedy szła
na śniadanie do znajdującej się na terenie osiedla akademickiego Chatki Żaka, u wejścia do Ogrodu Botanicznego
zatrzymali ją milicjanci otaczający teren. Widziała jednak stamtąd studencki pochód w dzielnicy akademickiej.
Wedle jej relacji, do rozpędzenia pochodu milicja użyła przede wszystkim
granatów łzawiących i armatek wodnych, w mniejszym stopniu pałek; pochód był filmowany z kamer umieszczonych na dachach domów” (s. 284-285).
To wszystko.

I. MANIFESTACJA POD CHATKĄ
ŻAKA, POCHÓD I ARESZTOWANIA
Byłam wtedy studentką I roku historii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. O wiecu studentów Uniwersytetu
Warszawskiego dowiedziałam się w sobotę, 9 marca. W niedzielę w miastecz-
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ku akademickim pojawiły się ulotki, zapowiadające na poniedziałek, 11 marca, na godz. 14.00 przed Chatką Żaka
wiec na znak solidarności ze studentami z Warszawy. W poniedziałek już od
rana wyczuwało się na uczelni niecodzienną atmosferę. Po zakończonym
o godz. 13.00 wykładzie prof. Zygmunta Sułowskiego (zmarł 12 II 1995 roku)
z pradziejów ziem polskich, jako starościna roku powiedziałam: Nie wiem,
co będzie z zajęciami popołudniowymi. Myślę, że pójdziemy tam, dokąd
powinniśmy pójść.
Po obiedzie udaliśmy się przed Chatkę Żaka. Już z daleka widać było rosnący tłum. Pogoda była brzydka, padał
drobny deszcz ze śniegiem. Wilgotny ziąb przenikał ciało. Jednak w tłumie nie czuło się tego. Ludzi przybywało. W Chatce Żaka obradowała Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów
Polskich, na placu było coraz więcej
studentów. Wiele głów wychylonych
z okien domów studenckich A i B przyglądało się z ciekawością temu, co dzieje się na dole. Było wesoło, dowcipkowaliśmy, czekając na innych. Zaczęły padać różne okrzyki, podejmowaliśmy je z ochotą. Jak się później okazało,
inicjowali je głównie chłopcy z polonistyki UMCS. Wśród tłumu przechadzał się elegancko ubrany starszy pan,
namawiający nas do rozejścia się. Nie
wiedziałam, że był to rektor UMCS,
prof. dr hab. Grzegorz Leopold SeidlerI.

Artykuł ten jest uzupełnioną i poprawioną
wersją tekstu
Mój Marzec '68.
W dwudziestą piątą rocznicę lubelskiego Marca, zamieszczonego w wydawanym
przez KUL dwumiesięczniku „Przegląd
Uniwersytecki”, 5, 1993,
nr 2, s. 6-7.

I
Prof. Grzegorz
Leopold Seidler
(ur. 18 września 1913,
zm. 28 grudnia 2004).

Manifestacja studencka
w Lublinie z okazji 20 rocznicy
Marca 1968 roku,
fot. Przemysław Omieczyński
Ze zbiorów Autora
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Maria Wrzeszcz,
uczestniczka wydarzeń Marca '68, działaczka opozycji antykomunistycznej.
W latach 1967-72
studiowała historię
na Wydziale Nauk
Humanistycznych
KUL, następnie podjęła pracę w redakcji Encyklopedii Katolickiej
KUL; od 1977 roku
związana była z wydawanym poza cenzurą kwartalnikiem
„Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”; od 1993 r.
współpracowała z Tygodnikiem Katolickim
„Niedziela”; swe artykuły publikowała m.in.
w kwartalnikach „Akcent”, „Rota” i „Nasza
Rota” oraz miesięczniku „Miejsca Święte”
i „Przeglądzie Uniwersyteckim”. Uczestniczka dorocznych konferencji „Dialog Dwóch
Kultur” odbywających
się w Krzemieńcu.

Ks. Prof. Marian Jan
Rusecki (ur. 22 marca
1942, zm. 15 grudnia 2012).

II
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Odpowiedziałam mu wtedy, że lepiej
będzie, jeśli to on sobie pójdzie, a my
rozejdziemy się wówczas, gdy o tym
zdecydujemy sami. Zdumieni moją reakcją koledzy zdjęli mi czapkę z głowy
i wepchnęli głębiej w tłum, by uchronić
mnie przed mogącymi nastąpić przykrymi konsekwencjami. Już wtedy wyciągano wskazywane przez tajniaków
osoby. Na wysokości Domu Asystenta aż do ul. Sowińskiego stały autobusy z tzw. aktywem robotniczym i samochody z milicją. Dużo tego było. Na ich
widok ktoś dowcipnie krzyknął: „Amerykanie precz z Wietnamu!”. Powtórzyliśmy to kilkakrotnie. Hasło to przypomniał mi niedawno ks. Marian RuseckiII, którego jako jednego z pierwszych
zabrano z tłumu, wskazując – „tego
w zielonej kurtce”.
Około 14.30 od wejścia do Chatki
Żaka padła komenda: „Na Krakowskie
Przedmieście!”. Tam mieliśmy spotkać
się z wracającymi po pracy do domów
ludźmi i wspólnie z nimi odbyć wiec. Jakże byliśmy naiwni! Ruszyliśmy do przodu.
Nie powiódł się zamiar dojścia do Krakowskiego Przedmieścia ulicą Sowińskiego. Za gęsto tam było. Szliśmy więc
prosto ul. Nowotki (obecnie ks. I. Radziszewskiego). Cieszyliśmy się, że idziemy
razem, że jest nas dużo (wg różnych szacunków od 2 do 3 tys. osób). Skandowaliśmy: „Precz z cenzurą!”, „Prasa kłamie!”,
„Chcemy wolności!”, „Chcemy demokracji!”, „Chcemy Dziadów bez dziadów!”,
„Przeżyliśmy najazd szwedzki, przeżyjemy i sowiecki!”.
Czuliśmy się wolni. Nie uszliśmy
jednak daleko. Przed Domem Nauczyciela, na wysokości Konwiktu Księży
Studentów KUL, drogę zagrodził nam
aktyw robotniczy, uzbrojony w długie
pały, posiłkowany przez milicjantów
w hełmach na głowach, z karabinami
i osadzonymi na nich bagnetami w rękach, oraz tajniaków z wielkimi psami
na smyczy.

Zrobiło się gorąco. Wyłapywane
z tłumu osoby – wiele dotkliwie pobitych – odprowadzano do Domu Nauczyciela. Dużej grupie udało się wbiec
na plac przed kościołem akademickim.
Ubecy, widząc, że z okien Konwiktu ktoś robi zdjęcia, wpadli tam, lecz
nie udało im się zabrać aparatu fotograficznego. Nie dotarłam do zrobionych wówczas zdjęć. Rozpierzchliśmy
się, ale część osób skierowała się ponownie przed Chatkę Żaka. Janusz Bazydło, student V roku historii i ówczesny przewodniczący Rady Uczelnianej
Zrzeszenia Studentów Polskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dalej RU ZSP KUL) pożyczył od kogoś
teczkę i razem z Kazikiem Wojtasikiem, studentem II roku historii, weszli
do Domu Nauczyciela i policzyli zatrzymanych studentów. Było ich ok. 50,
w tym ok. 40 z KUL-u. Janusz, widząc
na co się zanosi, postanowił uprzedzić
gromadzących się przed Chatką Żaka
kulowców. Wzięli go stamtąd. Wszystkich zatrzymanych przewieźli do Komendy Wojewódzkiej MO przy ul. Narutowicza i tam ich kilkakrotnie przesłuchiwali, pytając głównie o inspiratorów całej akcji. Po przesłuchaniach
część wypuszczono, pozostałych postawiono przed kolegium.

II. WIEC W CHATCE ŻAKA –
OBARCZENIE WINĄ KUL-U
ZA ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ
STUDENCKICH W LUBLINIE
We wtorek i środę analizowaliśmy przebieg poniedziałkowych wydarzeń. Dzięki Radiu Wolna Europa z uwagą śledziliśmy również to wszystko, co działo się w Warszawie i w innych ośrodkach akademickich. Szukaliśmy także
oceny tych wydarzeń w lubelskich gazetach. Przyniosły one kilka niepodpi-
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sanych artykułów,
określających naszą akcję jako „chuligańskie wybryki”,
„niepokoje i awantury”, „wrogie prowokacje”, „warcholskie i anarchistyczne wystąpienia”,
„akademickie ekscesy”. Nas – uczestników tych wydarzeń
– nazwano „warcholskimi elementami”, „wichrzycielami”, „mącicielami
spokoju i porządku”,
„tłumem dziewczątek i zbuntowanych
uciśnionych młodzieńców”, domniemanych zaś przywódców – „agresywnymi prowodyrami” i „politycznymi bankrutami”.
W środę, 13 marca o godz. 20.00,
w Chatce Żaka rozpoczął się wielogodzinny burzliwy wiec, w którym wzięło udział ok. półtora tysiąca osób. Potwierdził fakt obarczenia winą za te zajścia studentów KUL-u, którzy wielokrotnie zabierali głos. Jeden z nich zapytał wprost: „Czy w kraju jest demokracja, jeśli bije się studentów pałkami?”
Po chwili dodał – „Delikatnie mówiąc
prasa nas oszkalowała. My nie możemy sobie na to pozwolić. Powinniśmy
żądać, żeby prasa nas przeprosiła. Walczymy o to, żeby w Polsce była wolność”.
Inny zaś mówił: „Zarzucają nam dlaczego poparliśmy studentów warszawskich, dlaczego, nie wiedząc o co chodzi, nie będąc w Warszawie, chcieliśmy
zamanifestować naszą z nimi solidarność. A kto z nas był w Wietnamie? [...]
Widocznie zależy komuś na przeciwstawianiu robotników studentom. Mam
kolegów z Fabryki Samochodów Ciężarowych i wiem, że robotników oszukano, mówiąc, że studenci pyskowali prze-
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Przejście między akademikami
UMCS a ul. Godebskiego.
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)

ciw robotnikom. [...] Nie mieliśmy żadnego przewodnictwa. Potraktowano
nas jak bydło. Powiadają, że przywódcy
zrobili nas w konia, pchnęli do wystąpień, a sami schowali się za naszymi plecami. A skąd kto wie, że byli przywódcy [...]. Dlaczego zebraliśmy się? Dlaczego studenci krzyczeli: Chcemy wolności,
chcemy demokracji? Bo decyzję o zdjęciu Dziadów podjęli ludzie nieodpowiedzialni, bo łamie się u nas praworządność i nie przestrzega konstytucji”.
Owocem tego wiecu miało być
uchwalenie rezolucji. Grupa studentów KUL-u walczyła o umieszczenie
w niej stwierdzenia, że nie z ich uczelni wywodzą się inspiratorzy zajść. Zaprotestowała i wówczas, gdy pozostali chcieli dopisać: inspiratorzy zajść nie
są studentami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Medycznej i Wyższej
Szkoły Inżynierskiej. Wielu kolegów
i koleżanek z innych uczelni zarzucało
kulowcom „mącenie porządku obrad”.
Jedna z dziewcząt z UMCS wręcz krzyknęła: „To idźcie go sobie bronić do siebie, na KUL!”.
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Studenci na tle akademików
Amor i Babilon. Zdjęcia operacyjne
SB z wiecu z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)

Dowodem „wskazującym na przywódczą rolę studentów KUL-u w lubelskich wypadkach” był również opublikowany w czwartkowym „Sztandarze
Ludu” komunikat rektora UMCS, prof.
Seidlera. Czytamy w nim m.in.: „Wczoraj jednakże stwierdziłem, że mała grupa młodzieży uporczywie stara się siać
niepokój i mimo wyjaśnienia spraw,
złośliwymi pytaniami stara się godzić w ustrój Polski Ludowej, porządek
prawny i zasady współżycia akademickiego. Owa nieliczna grupa, składająca
się ze studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przebywa bezprawnie w gmachach naszego uniwersytetu, nawołuje do organizowania zebrań
w celu wywołania awantur i niepokoju.
Oświadczam, że studenci ci mogą urządzać zebrania na swoim terenie i za zezwoleniem swoich władz, ale
podburzanie młodzieży i łamanie przepisów akademickich na terenie UMCS
jest bezprawiem i będę je ścigał z całą
surowością, przy pomocy organów naszej władzy”.
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Długo staliśmy przed kościołem akademickim, spoglądając zza płotu w dół
na ul. Nowotki. Przy schodach przechadzało się dwóch ubeków z psami.
Podobnie było przy wejściu od ul. Łopacińskiego. Cały teren od al. PKWN
(obecnie ul. Głęboka) przez ul. M. Curie‑Skłodowskiej, Sowińskiego, Weteranów, Al. Racławickie aż do Komitetu
Wojewódzkiego partii był mocno obstawiony milicją i ormowcami. Zmarznięci, przerażeni brutalną reakcją sił porządkowych, a także ze strachu przed
aresztowaniem, wchodziliśmy do sal
wykładowych. Miały być ćwiczenia
z historii starożytnej. Dr Edward Zwolski wszedł z nami (zmarł 19 września
1997 roku). Wraz z Adamem Chruszczewskim obserwował całą akcję przez
siatkę od ul. Nowotki. Nie zapalaliśmy
światła, siedzieliśmy w milczeniu, próbując ogarnąć myślą to, co przez kilka godzin z naszym udziałem się zdarzyło. W sali było nas niewiele, nasłuchiwaliśmy odgłosu kroków na korytarzu, licząc na to, że zjawią się pozostali.
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Około godz. 20.00, z ogromną czujnością, pojedynczo, opuszczaliśmy KUL.
Następnego dnia przed południem wrócili na zajęcia trzej koledzy, brakowało
jeszcze trzech – postawiono ich przed
kolegium. Taki był bilans Marca na moim, liczącym 25 osób, roku.

III. REAKCJA STUDENTÓW KUL-U
NA BEZPODSTAWNE
OSKARŻENIA
Odpowiedzią na stanowisko rektora
Seidlera był skierowany do niego list
RU ZSP KUL, w którym pytano m.in.,
czy studentom KUL-u nie wolno przebywać na terenie miasteczka uniwersyteckiego, czy nie mają prawa wstępu do siedzib studenckich organizacji międzyuczelnianych, które znajdują się w Chatce Żaka oraz czy – zdaniem Pana Rektora – studenci UMCS
również w sposób bezprawny korzystają ze zbiorów Biblioteki KUL, biorą
udział w balach i innych imprezach or-

ganizowanych na terenie KUL-u. List
ten doręczony osobiście przez Ninkę Koziarską, studentkę V roku historii, do gmachu rektoratu UMCS przy pl.
Litewskim, pozostał bez odpowiedzi.
RU ZSP KUL zwróciła się także
z apelem do studentów naszej uczelni, by do czasu wycofania tego dyskryminacyjnego zakazu nie wchodzili na
teren Chatki Żaka. „Odwołujemy się
do Waszego poczucia honoru, abyście
nie wchodzili tam, gdzie nie jesteśmy
mile widziani. Na naszym uniwersytecie studenci innych uczelni Lublina pozostaną zawsze miłymi gośćmi.
Mamy nadzieję, że nasi studenci staną
na wysokości zadania i okażą się ludźmi gościnnymi i kulturalnymi”.
W związku z opublikowaniem
12 marca przez „Kurier Lubelski” niepodpisanego artykułu pt. W niedo‑
brej sprawie, zawierającego wiele nieprawdziwych informacji i zarzutów
pod adresem młodzieży akademickiej KUL – RU ZSP wystosowała do
redakcji kategoryczny protest przePrześwit między akademikami
Amor i Babilon. Zdjęcia operacyjne
SB z wiecu z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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ciw niektórym stwierdzeniom szkalującym studentów KUL i cały Uniwersytet Lubelski. Ciężkim zarzutem
był niedawny pobyt na KUL-u Stefana Kisielewskiego, który na zaproszenie Koła Polonistów wygłosił odczyt na temat „Kultura w powojennej
Polsce”. Kisielewskiego atakowano ze
wszystkich stron za jego słynne wystąpienie 29 lutego 1968 roku na zebraniu nadzwyczajnym Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w obronie Dziadów. Użył wówczas dosadnego określenia – „skandaliczna dyktatura ciemniaków w polskim życiu kulturalnym”. Pobito go
też dotkliwie. Rada Uczelniana tak
zakończyła swój list: „czujemy się zobowiązani i upoważnieni jako przedstawiciele młodzieży studenckiej żądać w tej sprawie wyjaśnień redakcji,
a także opublikowania naszego pisma
na łamach „Kuriera Lubelskiego”. Odpowiedzi również nie było.

IV. WKŁAD KSIĘDZA REKTORA
GRANATA W UWOLNIENIE
ARESZTOWANYCH
STUDENTÓW
Czwartkowy „Sztandar Ludu” z 14 marca zamieścił na pierwszej stronie listę
ukaranych przez działające w trybie
przyspieszonym Kolegium Karno-Administracyjne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie. Były na niej
23 osoby, w tym 15 studentów z KUL-u,
7 z UMCS-u i jeden określony jako „bez
zajęcia”. Prawie wszyscy, z nielicznymi
wyjątkami, otrzymali najwyższy stosowany wówczas wymiar kary. Na czele
tej listy stał ks. Marian Rusecki, student
kursu wyższego teologii (obecnie – pracownik naukowy KUL-u). Ponadto byli
na niej: Tadeusz Dawidowicz (I rok klasyki, pracownik naukowy KUL-u), Halina Płoszaj (I rok polonistyki), Janusz Michalak (II rok historii sztuki, właściciel

Przejście między akademikami
UMCS a ul. Godebskiego.
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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restauracji w Kazimierzu nad Wisłą),
Stanisław Włodkowski (II rok filozofii
przyrody), Franciszek Bujak (III rok psychologii), Jerzy Fasula i Stanisław Pażucha (I rok historii, związany z Civitas
Christiana w Nowym Sączu), Ryszard
Gorliński (IV rok polonistyki, wieloletni pracownik Redakcji Encyklopedii Katolickiej, zmarł w 1985 roku), Grażyna
Hofman, Jerzy Kaczorowski (II rok polonistyki, związany z neokatechumenatem i zaangażowany w działalność
Kościoła na Wschodzie), Bronisław
Bartosiewicz (I rok historii sztuki, zawodowy poszukiwacz skarbów w Polsce) i Adam Frączek (I rok polonistyki). Janusza Bazydłę i Adama Konderaka (mój kolega z I roku historii) skazano na dwa miesiące aresztu bez możliwości zamiany na grzywnę.
Na wiadomość o postanowieniach
wyroku kolegium ówczesny rektor
KUL, ks. prof. Wincenty Granat, poprosił do siebie p.o. przewodniczącego RU
ZSP (po aresztowaniu J. Bazydły), Kazika Pawłowskiego, studenta V roku historii i Adama Bielę, studenta III roku
psychologii. Wyłożył wymaganą do wykupienia wszystkich studentów (nie tylko kulowców) sumę i polecił im jak najszybsze załatwienie tej sprawy, by nasze koleżanki i koledzy rychło znaleźli się na wolności i mogli kontynuować
naukę. Ksiądz rektor przez cały czas był
z nami. Wiedział o wszystkim. Widywaliśmy go wówczas często spacerującego korytarzami KUL-u w towarzystwie Kazika Pawłowskiego. Na jego zatroskanej twarzy – jak zawsze – gościł
uśmiech. Kochaliśmy go za to bardzo.
Kiedy dowiedzieliśmy się o wspaniałej postawie naszego księdza rektora, podjęliśmy akcję zbiórki pieniędzy,
by choć ich część zwrócić księdzu rektorowi. Przez kilka dni kwestowaliśmy
przed stołówką, w stołówce, przed kościołem akademickim. Z puszkami stali m.in.: K. Wojtasik (pracownik Inten-
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dentury KUL-u) i jego serdeczny przyjaciel Karol Hołubicki (obecnie wizytator
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo),
A. Biela (pracownik naukowy KUL-u,
poseł Akcji Wyborczej „Solidarność”),
Władek Haracz, dwie Lusie: Wencówna i
Szabłowska oraz M. Wrzeszcz (pracownik Redakcji Encyklopedii Katolickiej
KUL). Wieczorami w salonach rektorskich opróżnialiśmy puszki. Ogromne
wrażenie na wszystkich wywarł nowy
wówczas banknot o nominale 1000 zł,
stanowiący wtedy ok. 1/3 pensji. Wrzuciła go do mojej puszki dr Teresa KukołowiczIII, pracownik naukowy KUL-u.
Jednego wieczoru podczas tej akcji
zajrzał do nas ksiądz rektor i poprosił pracującą tam panią Norbertę Jończyk (obecnie w Domu Zakonnym Córek Najczystszego Serca Maryi w Rabce),
by dała nam gorącej herbaty – „bo przecież oni mocno pomarzli”. Różni ludzie
przynosili pieniądze także do lokalu
Rady Uczelnianej. Zbiórkę prowadzili
również mieszkający w Konwikcie księża studenci. Zaangażował się w nią student II roku teologii pastoralnej, ksiądz
Kazimierz RyczanIV (uczestnik manifestacji przed Chatką Żaka, świadek wtargnięcia UB do Konwiktu, późniejszy
pracownik naukowy KUL-u, a od roku
1993 biskup ordynariusz kielecki) i jego
przyjaciel, ks. Stanisław Stodolak z diecezji przemyskiej, student II roku muzykologii, którzy następnie uczestniczyli
w akcji wykupywania studentów. Szkoda, że nikt z nas nie pamięta, ile wówczas zebraliśmy. Jedno jest pewne, że
nie uzbieraliśmy tyle, ile wyłożył ksiądz
Granat. W grę wchodziła ogromna suma, chyba 100 tys. zł. Dostał ją do ręki
A. Biela. Jeszcze po dwóch latach UB pytało Pawłowskiego – ile zarobił na tamtej zbiórce?
W siedzibie Rady Uczelnianej w bardzo wąskim gronie obmyślono sposób
wykupu studentów. Otóż każda z wta-

Prof. Teresa
Kukołowicz
(ur. 2 stycznia 1925,
zm. 28 lutego 2014).

III

Ks. dr hab.
Kazimierz Ryczan
(ur. 10 lutego 1939,
zm. 13 września 2017).
IV
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jemniczonych osób, po uprzednim nauczeniu się danych ukaranego, podając
się np. za koleżankę czy kolegę, bądź kogoś znajomego, otrzymywała od A. Bieli żądaną kwotę, wpłacała ją w ratuszu
i z pokwitowaniem jechała do aresztu
na ul. Zemborzycką, by uzyskać zwolnienie konkretnej osoby. Pamiętam, że
Dorota Kornas, dziewczyna Adama
Bieli (wtedy studentka I roku psychologii, obecnie pracownik naukowy KUL-u,
żona Adama) wykupiła swego starszego
kolegę, Frania Bujaka.

V. ATMOSFERA NA KUL-U
PODCZAS WYDARZEŃ
MARCOWYCH
Chciałabym podkreślić wspaniałą atmosferę panującą wówczas w całej naszej społeczności akademickiej. Wykładowcy darzyli nas sympatią, życzliwością i zrozumieniem, chociaż prawie wcale nie rozmawialiśmy z nimi
o tym. Wszak uczelnia była penetrowana także niestety i przez konfidentów (nazywanych wtedy „kapusiami”),
studiujących w jej murach. Trzeba było mieć się na baczności, by nie zaszkodzić sobie, a zwłaszcza uniwersytetowi. Mimo wszystko czuliśmy
się bezpieczni. Nikt nie nazywał nas
chuliganami. Wiedzieliśmy, że możemy spokojnie kontynuować studia.
To pozwalało chodzić z podniesioną
głową i nie potępiać samych siebie.

VI. PRZEKONANIE O CELOWOŚCI
MARCOWEGO PROTESTU
Byliśmy dumni z tego, że uczestniczyliśmy w takim proteście, że wyraźnie zaakcentowaliśmy mocno naszą solidarność z całą bracią studencką. Widomym tego znakiem było noszenie białych czapek studenckich. Chcieliśmy
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być zauważeni. Przecież upomnieliśmy się o podstawowe prawa człowieka: prawdę, wolność, demokrację, praworządność, zniesienie cenzury. Stanęliśmy w obronie kultury, domagając
się powrotu na scenę Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka. Nie mogliśmy pogodzić się z kłamstwem wylewającym się z łamów prasy, z ekranów telewizorów, z głośników radiowych. Żądaliśmy rzetelnego, uczciwego poinformowania całego społeczeństwa o naszym proteście. Tak bardzo
zależało nam na prawdziwym pokazaniu tego, o co nam chodziło. Myślę, że wtedy po raz pierwszy w PRL-u
tak mocno i z determinacją upomniano się o prawdę. Nie boję się przytoczyć
w tym miejscu słów św. Jana: Poznacie
prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32).

VII. BRAK POROZUMIENIA
I POTĘPIENIE
Niestety, ogół społeczeństwa pozostał obojętny, nie rozumiał nas. Wiernie oddaje to Mateusz Birkut w filmie
Człowiek z żelaza, mówiąc do syna
Maćka: „Robotnicy pójdą, jak przyjdzie czas. [...] Jak się naprawdę zacznie,
to pójdziemy razem”.
Pod naciskiem kół partyjnych potępiono nas. To bolało, a przecież wtedy
pojawiło się hasło: „Nie ma chleba bez
wolności”. Na solidarność trzeba było
jeszcze długo czekać.
Miarę wszystkiego przebrał I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka w pamiętnym przemówieniu 19 marca, które trwało ok. dwóch godzin. Oglądałam je w towarzystwie byłego rektora
KUL-u, księdza prof. Mariana Rechowicza (zmarł 23 IX 1983 roku) w jego
mieszkaniu. To wtedy po raz pierwszy z przerażeniem dowiadywałam
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się o jakichś wielkich niebezpieczeństwach grożących nam ze strony zupełnie nieznanych syjonistów. Pod
tym względem udała się partii prowokacja. Nasze studenckie wystąpienia posłużyły jej za argument do realizacji wewnątrzpartyjnych rozgrywek, niestety.
Po zakończeniu przemówienia –
mimo moich protestów – ksiądz rektor odprowadził mnie do przystanku autobusowego, bym bezpiecznie
wróciła na Poczekajkę do akademika.
Jeszcze długo nie wolno było chodzić
grupkami po ulicach. Już trzy, cztery idące razem młode osoby zwracały
uwagę patroli milicyjnych, którzy legitymując nas, pytali: kto, studenci? Na
co, wskazując nasze białe czapki odpowiadaliśmy z przekorą: nie, chuligani. Pozwolę sobie przytoczyć zapamiętaną z tamtych dni strofkę:
Pójdźcie o dziatki,
pójdźcie wszystkie razem
I przed Gomułki klęknijcie obrazem
Pobożnie zmówcie paciórek
Bez żadnych awanturek.

VIII. STANOWISKO WŁADZ KUL-U,
EPISKOPATU I „ZNAKU”
W połowie maja wyszli na wolność:
Adam Konderak i Janusz Bazydło. Mimo nacisku władz obaj pozostali studentami (Konderak pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL-u, prowadził badania bibliograficzne nad prasą
niezależną w PRL-u, zmarł 14 VII 2001
roku, a Bazydło, jeden z liderów środowiska skupionego wokół wydawanego
od roku 1977 w Lublinie niezależnego pisma młodych katolików „Spotkania”, internowany w stanie wojennym, po wieloletniej pracy w Redakcji
Encyklopedii Katolickiej jest obecnie
naczelnikiem Wydziału Współpracy
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ze Stowarzyszeniami w Urzędzie Kombatantów i Osób Represjonowanych
przy premierze). Ksiądz rektor Granat nikogo nie relegował, ani też nie
zwolnił żadnego pracownika. Domagano się zwłaszcza usunięcia ojca Huberta Czumy, jezuity, niezapomnianego duszpasterza akademickiego.
Tamte doświadczenia były w nas,
dojrzewaliśmy z nimi – to była nasza próba dziejowa, zaznaczenie naszej obecności i debiut na scenie politycznej. Było to dla nas czymś niezwykłym i chyba trochę idealizowanym,
ale było to pierwsze czołowe zderzenie z brutalnym dniem powszednim.
Później jeszcze nieraz trzeba było zacisnąć zęby, ale wtedy w naszej obronie stanął przecież największy autorytet moralny ksiądz prymas Stefan
Wyszyński i Episkopat Polski, którzy
w słowie „O bolesnych wydarzeniach”
z 21 marca, zwracając się w szczególny sposób do młodzieży pracującej
i studiującej na tylu uczelniach – pisali: „Staraliśmy się zrozumieć i odczuć źródła tego niepokoju, jaki Was
nurtuje i jaki zdaje się nurtować dziś
młodzież całego świata. Jest to niepokój, którego korzenie sięgają najgłębszych ludzkich spraw: niepokój o sens
ludzkiego istnienia, niepokój związany z dążeniem do prawdy i wolności,
jaka jest naturalnym prawem każdego człowieka w życiu osobistym i społecznym. Jest to niepokój o przyszłość
człowieka i świata”. Do sprawy tej wrócili także 3 maja w słowie „O wydarzeniach marcowych”. Za nami ujęło
się także pięciu posłów Koła „Znak”.
Jeden z nich, nieżyjący już Konstanty Łubieński, miał u nas zajęcia na historii. To właśnie dzięki niemu szybko poznaliśmy treść interpelacji złożonej w Sejmie 11 marca. Ogromną
wdzięczność za to wyraziliśmy gorącą
owacją, witając na naszym wielkim jubileuszu 50-lecia KUL-u w paździer-
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MARCOWE OPTYKI
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)

niku 1968 roku posła, wspaniałego
pisarza Jerzego Zawieyskiego (zmarł
18 VI 1969 roku).

IX. OTWARTE BRAMY KUL-U DLA
REPRESJONOWANYCH STUDENTÓW

V

Ks. Prof. Mieczysław
Albert Maria Krąpiec
OP (ur. 25 maja 1921,
zm. 8 maja 2008).
VI
Prof. Władysław
Panas (ur. 28 marca
1947, zm. 24 stycznia 2005).
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Wbrew obiegowym opiniom Marzec
'68 nie dał się szybko zapomnieć. Nasze przeżycia odżyły wraz z paryskim
majem i meksykańskim październikiem. Przypomnieli go nam koleżanki i koledzy, którzy począwszy od roku
akademickiego 1969/1970 podejmowali u nas studia. Po odbyciu kary aresztu, więzienia czy służby wojskowej musieli opuścić swoje macierzyste uczelnie. Dzięki księdzu rektorowi Granatowi (zmarł 11 XII 1979 roku), a później jego następców – ojcu rektorowi
Mieczysławowi Albertowi KrąpcowiV
i prorektorowi Stefanowi Sawickiemu
– na KUL-u mogli studiować wszyscy,
którzy wyrazili taką chęć. Nikt ich nie

pytał o światopogląd, wyznanie czy
postawę polityczną. KUL był jedyną
uczelnią w kraju, gdzie odzyskali prawa studenckie i mogli ukończyć studia.
Było ich wcale niemało.
Jeszcze za moich czasów studenckich nasze grono akademickie powiększyła Basia Toruńczyk (socjologia, wydawca „Zeszytów Literackich”),
Seweryn Blumsztajn (socjologia) i Joasia Szczęsna (polonistyka) – dziennikarze „Gazety Wyborczej”, Kazik
Wóycicki (filozofia teoretyczna – wieloletni redaktor naczelny „Życia Warszawy”, obecnie szef Instytutu Polskiego w Dortmundzie), Joasia Lubieniecka (teologia – pracownik Redakcji Encyklopedii Katolickiej, następnie
sekretarz redakcji „Życia Warszawy”,
a obecnie dyrektor wydawniczy „Życia”), Władek PanasVI (polonista – pracownik naukowy naszego uniwersytetu), Rysiek Hordejuk (historia, przeszedł z Uniwersytetu Łódzkiego, pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej
KUL-u, zmarł 14 IV 1991 roku w ta-
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jemniczych okolicznościach), Krzysio
Malarecki (psychologia, ostatni przewodniczący RU ZSP KUL), a także
Mietek Plopa i Tadek Kluz (obaj ukończyli psychologię) i wielu innych. Oni
wszyscy byli bogatsi o tamte doświadczenia „kombatanckie”, rozmawiając
często, poznawaliśmy się bliżej i było
nam razem dobrze w murach naszej
Almae Matris.

***

Bez żadnego patosu – po latach jeszcze bardziej wzrasta we mnie duma, że
właśnie w tamtych, choć trudnych, ale
jakże ciekawych czasach, dane mi było studiować na KUL-u, który po raz
kolejny zapisywał swoją chlubną kartę.
A my, chyba do końca naszych dni,
pozostaniemy pokoleniem Marca '68,
czy jak to ktoś inny jeszcze trafniej
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określił – pokoleniem białych czapek
studenckich. Tamta – przedwczesna
wiosna (choć formalnie trwająca tylko trzy tygodnie), będzie często obecna w naszych wspomnieniach, bo tak
naprawdę spór o Marzec '68 jest sporem o przeszłość i przyszłość, o prawo
do dumy z tego krótkiego fragmentu
naszej biografii.
Pozostanie dla nas przede wszystkim początkiem końca komunizmu.
Poruszony wówczas kamyk doprowadził do jego ruiny. Od tej pory w Polsce prawie nikt już nie był w stanie brać
na serio jego ideologii. Zniknęły resztki złudzeń, pozostała brutalna walka
o władzę, która dla utrzymania społeczeństwa w ryzach, stosowała wszechobecną propagandę i socjotechnikę,
opartą w ostatecznym rachunku na argumencie siły.

Na następnych stronach:
150-151: Ul. Nowotki (obecnie ul.
Radziszewskiego), z lewej strony
gmach Biblioteki UMCS. Kobieta
na pierwszym planie to Zofia
Brzostowska.
152-153: Skwer przy Chatce Żaka.
154-155: Zatrzymanie
uczestnika wiecu.
Zdjęcia operacyjne SB
z wiecu z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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ŚRODOWISKO AKADEMICKIE
LUBLINA PRZED MARCEM
Janusz BazydłoI
(12.04.2005, rozm. W. Wejman)
…ta relacja, po latach, daleka będzie
od rzetelności, bo naoczni świadkowie mają zwyczaj koloryzować. Jest
nawet takie powiedzenie wśród prawników i historyków „Łże jak naoczny
świadek”. Bo świadkowie, zwłaszcza
po latach, mają różne interesy, o czym
się łatwo przekonać, jeśli się tę historię uprawia. […]
[Atmosferę na KUL] trudno mi z czymkolwiek porównać. Specyficzna, biorąca się z prywatności uczelni i jej
związków z Kościołem. To się wyrażało chociażby zauważalną ilością księży,
zakonników i zakonnic, których mijaliśmy na każdym roku. Byli to młodzi ludzie po studiach teologiczno-filozoficznych, seminariach duchownych, skierowani na studia przez władze diecezjalne lub zakonne. Kontynuowali więc studia, robili magisteria, potem doktoraty, wynosili się na
uczelnie zagraniczne, bo wtedy też było to możliwe w ograniczonym zakresie. KUL był wtedy instytucją jedyną
tego typu od Łaby po Ural albo jeszcze
dalej, aż po Japonię. W systemie socjalistycznym prywatne uczelnie związane z Kościołem, poza tym jedynym
wyjątkiem, nie funkcjonowały. Studiom na KUL-u towarzyszyły także
związane z tym ograniczenia. Po nich
trzeba się było liczyć z kłopotami ze
znalezieniem pracy. Czuło się też potężną presję państwa, która wyrażała
się w różnego rodzaju podatkowych
domiarach, opłatach rożnego rodzaju,
ale także swoistą cenzurą jeśli chodzi
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o podejmowane tutaj prace naukowe,
zwłaszcza z zakresu historii i nie tylko.
Acz KUL był... starał się być instytucją
wolną, ale uzależniony w sposób materialny od państwa , podporządkowany
był pośrednio Urzędowi do spraw Wyznań, a ten dyrygowany był przez Służbę Bezpieczeństwa. Okres lat sześćdziesiątych, zatem rektorowanie księdza RechowiczaII, który niechętnie rozmawiał z władzą, potem księdza GranataIII, który także tylko z konieczności
utrzymywał z nią kontakty, był okresem dla uczelni ciężkim, co się odczuwało. Kłopoty z publikacjami, kłopoty z papierem. Teraz brzmi to jak opowieść nie z tego świata, ale takie były
realia. […]
Oceniając to z perspektywy iluś
tam lat, można by powiedzieć, że KUL
miał ograniczone możliwości prowadzenia badań zwłaszcza jeśli chodzi
o historię najnowszą, a uzależnienie
od państwa skutkowało tym, że niektórych tematów nie podejmowało
się wcale ze względu na ostrożność
lub niemożliwość ich przeprowadzenia w jakiś sensowny sposób. Oczywiście dla studenta było to często nieuchwytne, ale spotykało się to w różnych formach, np. w postaci różnych
niedomówień na wykładach. Nikt całą gębą nie odważył się mówić o pewnych sprawach, a wszyscy żeśmy mieli
w pamięci epizod związany z aresztowaniem i skazaniem na trzy lata więzienia Tadeusza Madały, który – wydany przez swojego kolegę – został
aresztowany i skazany, i odsiedział
w całości wyrok za to, że w prywatnym liście do kolegi napisał o prawdziwych sprawcach zbrodni katyńskiejIV.
Władza starała się, żeby wszyscy pamiętali o jej obecności. Wśród wykła-

Janusz Bazydło
(1941), historyk,
w 1968 roku przewodniczący RU ZSP
na KUL, od lat 70.
związany z opozycją, wieloletni redaktor „Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych
Katolików”. W latach
1969-1995 pracownik
Międzywydziałowego
Zakładu Leksykograficznego KUL, potem
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

I

II
Ks. prof. Marian Rechowicz (1910‑1983),
teolog, historyk Kościoła, był rektorem
KUL w latach 1956–
1965.

Ks. prof. Wincenty Granat (1900‑1979),
teolog, dogmatyk, był
rektorem KUL w latach 1965‑1970.
III

Tadeusz Madała
oraz jego kolega Zbigniew Boczkowski zostali skazani na dwa
lata więzienia za przepisywanie i rozpowszechnianie fragmentów książki Józefa
Czapskiego Na nieludzkiej ziemi artykułu
Prawda o Katyniu.

IV
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V
Władysław Bartoszewski (1922‑2015),
prowadził na KUL wykłady z historii najnowszej w latach
1973‑1985.
VI
Jerzy Kłoczowski (1924‑2017), historyk, profesor. Był
współzałożycielem Instytutu Geografii Historycznej Kościoła
w Polsce, którym kierował od 1957 r. W latach 1968‑1974 był
dziekanem Wydziału
Nauk Humanistycznych KUL.

Mieczysław Albert Krąpiec OP
(1921‑2008), filozof, twórca Lubelskiej
Szkoły Filozofii Klasycznej, rektor KUL
w latach 1970‑1983.
VII

Ryszard Setnik
(1948), polityk,
nauczyciel akademicki UMCS, poseł
na Sejm (1991-1997).
W 1968 roku student filologii polskiej
na UMCS w Lublinie.
VIII
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dowców początkowo [nie było] nikogo, kto ośmieliłby się mówić głośno
o tym, o czym w tej chwili się mówi,
jak się chce. Potem dopiero z większą
wiedzą i odwagą w sprawach najnowszej historii wykładał Władysław BartoszewskiV, który się zjawił na uczelni
na zaproszenie profesora [Jerzego] KłoczowskiegoVI. Tak to chyba wyglądało.
Potem zaś zaczęli się zjawiać inni, już
za czasów rektora KrąpcaVII, którzy otwierali nieco głowy studentów na sprawy dotyczące polityki. Na historii znaczącą rolę pod tym względem odgrywał Zdzisław Szpakowski, który wykładał ekonomię, ale zajmował się
historią najnowszą, redagując takiż
dział warszawskiej „Więzi”. Ja z tym
pismem współpracowałem, kierując
nawet dobrych kilka lat redakcją tego
pisma w Lublinie. […]
Zrzeszenie Studentów Polskich było jedyną organizacją studencką działającą na uniwersytecie. ZSP działało także na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie, oczywiście, na innych uczelniach Lublina i podlegało
organizacyjnie Radzie Okręgowej ZSP,
ta zaś Radzie Naczelnej w Warszawie.
Praca w organizacji studenckiej [ZSP]
była interesująca […] W niektórych
wspólnych inicjatywach naukowych
żeśmy uczestniczyli na takich samych
zasadach, na jakich uczestniczyli studenci innych uczelni. Nie wszędzie
ci z KUL-u byli mile widziani z racji
na pewną czupurność w stawianiu pytań bądź wiedzę wykraczającą poza to,
co spotykało się w podręcznikach czy
w gazetach. No, ale najczęściej była
to na różne sposoby okazywana sympatia, bo, jak mówię, była to jedyna tego typu uczelnia od Łaby po Japonię,
co miało swoje konsekwencje. Gości
z zagranicy mało albo wcale, kontakty utrudnione, paszporty – wiadomo –
trzeba było po nie stać długo i ofiarnie, narażając się na wielokrotne od-

mowy, nagabywania, szantaże, propozycje współpracy. No i tak się z tym
żyło aż po lata siedemdziesiąte, kiedy
zaczęło się żyć trochę inaczej, ale to
zupełnie inna opowieść.
Myślę, że ambicją podstawowych
organizacji partyjnych na wydziałach
UMCS-u było niedopuszczanie do
kontaktów [między studentami KUL
a UMCS]. Ale takie kontakty, co oczywiste, istniały. Istniały bale, na których bywali studenci wielu uczelni.
Istniało ZSP, które zrzeszało studentów wszystkich uczelni Lublina. Gdy
byłem przewodniczącym Rady Uczelnianej byłem zapraszany na różnego
rodzaju spotkania na innych uczelniach. Z perspektywy szeregowego
studenta tych ograniczeń się nie czuło.

Ryszard SetnikVIII
(17.03.2015, rozm. Teresa Klimowicz)
Studiowałem polonistykę na Uniwersytecie im. Marii-Curie Skłodowskiej.
Na pierwszym roku wyłoniło się dość
szybko i przypadkowo, grono takich,
ja powiem, liderów, bardziej aktywnych studentów. Jeśli na całym roku
było sto trzydzieści osób, no to grupa
taka plus minus dziesięć osób. To była grupa może bardziej aktywna czy
szybciej jakoś dogadana i zorganizowana, i ona postanowiła z całą premedytacją i zupełnie świadomie, żeby na roku objąć wszystkie funkcje, jakie tylko można objąć: czyli starostę roku, przewodniczącego Związku Młodzieży Socjalistycznej, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej,
kół naukowych niektórych przynajmniej […]. Praktycznie gdzie istniała
jakakolwiek struktura, to żeśmy tam
wchodzili, bo szukaliśmy dla siebie
miejsca, a ono było w istocie rzeczy
dosyć ograniczone.
Roku 1967 to prawdę mówiąc nie
pamiętam, zresztą ja od października
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zacząłem studia, więc trudno, żeby od
ły po polsku. A tych stacji było nieręki coś powstawało. Rok 1968 był do- prawdopodobnie dużo, bo to nie tylsyć politycznie ciekawy i nas dotykają- ko Wolna Europa, ale Deutsche Welcy, bo to były wydarzenia, które stały le, Radio Madryt, Radio Montreal. Nasię już na samym początku: zamknię- wet Radio Tirana, bo tam nadawał Kacie „Dziadów” w Warszawie, z drugiej
zimierz Mijal, taki ortodoksyjny, jeśli
strony objęcie władzy w Czechosłowa- można powiedzieć, komunista procji przez Dubčeka IX. Dochodziły ja- chiński, dlatego był w Tiranie, bo Alkieś informacje, coraz bardziej szero- bania wtedy trzymała z Pekinem, po
kie i coraz bardziej nam znane ponie- różnych perturbacjach politycznych.
waż zaczęliśmy kupować czeskie ga- I rzeczywiście, ja miałem te wszystzety. Była taka, nie pamiętam jak ona
kie stacje wyłapane i po prostu wiadosię nazywała, wychodząca w Ostra- mości braliśmy – nie tylko ja – z lewa,
wie niewielka gazetka, którą w Lubli- z prawa, od ortodoksyjnych komuninie w Empiku można było kupić. Ona
stów, ale i z Radia Watykan, i z Radia
wychodziła po polsku, ale wydawa- Montreal, i z Radia Madryt. W Radiu
na była w Czechosłowacji. Ale przede
Madryt nagrywał swoje audycje lubelwszystkim w Empiku można było ku- ski przedwojenny pisarz Józef Łobopić „Rudé Právo”X. Chociaż nie mie- dowski. Niektóre felietony jego bezpoliśmy nikogo, kto by znał język cze- średnio żeśmy słyszeli. W Radiu Wolski, no ale przy pewnym wysiłku dało
na Europa natomiast cyklicznie pojasię przynajmniej znaczną część teks- wiała się audycja – nie pamiętam, jak
tu zrozumieć. I to co się tam działo
to się nazywało – ale chodziło o kazaczęliśmy rzeczywiście z wypieka- baret Mariana Hemara. Kabaret Hemi śledzić. Plus na naszym roku była
mara zwykle składał się z jakiegoś modziewczyna, która mieszkała w War- nologu, który czytał sam Hemar, oraz
szawie i z jakichś powodów studiowa- z piosenki. Piosenki były w stylu Orła w Lublinie […] Była z naszego krę- donówny, czy tych piosenkarek, które
gu, jeśli tak można powiedzieć. Miała wówczas były popularne wśród emijako pierwsza z tych moich znajomych
gracji, czyli styl taki powiedzmy mięmożliwość docierania do literatury
dzywojenny. Ale ważne było, że swoje
emigracyjnej. Pamiętam, że pierwsze
aktualne felietony czytał Marian Henumery „Kultury” to ona nam przy- mar. To były dosyć dowcipne i ciekawoziła. Co prawda one były nieaktual- we rzeczy. Ja je nagrywałem na taki
ne, często sprzed wielu miesięcy, nie- duży szpulowy magnetofon Grundig.
mniej mieliśmy możliwość zapozna- A potem z bólem cofałem i puszczania się z niektórymi tekstami. Wyryw- łem, cofałem i puszczałem, aż udawakowo, chaotycznie, ale jednak [mieli- ło mi się to przepisać. Na roku chłośmy kontakt] z „Kulturą”. Nie tylko, pakom to zanosiłem, to znaczy dziewale głównie z „Kulturą”. Potem dość sy- czynom też. Dziesięć procent na postematycznie na bieżąco i niejeden eg- lonistyce to byli chłopcy. A w tym kozemplarz przywoziła.
le nadającym ton czy starającym się
Ja natomiast wówczas miałem bar- nadać ton to była większość zdecydodzo dobre radio w domu. […] Miało tą wana. Było tam kilka dziewczyn tylszaloną zaletę, że fal krótkich to by- ko. I nawet miałem wtedy pseudonim
ły aż trzy zakresy na pełnej skali, więc „Wolnoeuropejczyk”, z racji przynobardzo dokładnie można było wyła- szenia tych rzeczy. Byliśmy tym zainpać wszystkie stacje, które nadawa- teresowani.
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IX
Aleksander Dubček
był politykiem czeskim, w latach
1968‑1969 I sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii
Czechosłowacji. Był
symbolem Praskiej
Wiosny. W tym okresie wprowadzone zostały w Czechosłowacji reformy polityczne
zmierzające m.in.
do demokratyzacji systemu politycznego
i większej niezależności od ZSRR.

Organ prasowy Komunistycznej Partii
Czechosłowacji.

X

161

WSPOMNIENIA
Franciszek Piątkowski
(20.12.2005, rozm. W. Wejman)

XI
Korespondencyjny
Klub Młodych Pisarzy.
XII
Krąg Entuzjastów
Kultury Studenckiej,
grupa twórcza założona przez Franciszka
Piątkowskiego.
XIII
Teatr Gong 2 został założony w 1961 r.
przez Andrzeja Rozhina. Był zespołem studenckim, działał pod
egidą ZSP na UMCS.

Chodzi o Teatr Ósmego Dnia, założony
w Poznaniu w 1964 r.
Był jednym z najważniejszych studenckich
teatrów alternatywnych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

XIV

XV

Studencka/Lubelska
Wiosna Teatralna
była organizowana
w Lublinie w latach
1966‑1974.

Gustaw Holoubek
(1923‑2008) w 1967 r.
grał rolę Gustawa-Konrada w „Dziadach” Adama Mickiewicza w reżyserii
Kazimierza Dejmka.

XVI
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żebyśmy byli wolni wtedy od polityki.
W tym wieku zresztą nie jest się wolnym od polityki.

[Około 1968 r.] myśmy spotykali się
w domach, gadaliśmy sobie o przeróż- Paweł Bryłowski
nych rzeczach. Czy gadaliśmy o po- (25.04.2005, rozm. W. Wejman)
lityce? Oczywiście, tak. To oczywiste. To był czas takiego gomułkow- Jak patrzę wstecz to myślę o sobie
skiego mrozu, ponuractwa. Ja pamię- również jako o człowieku, na którym
tam doskonale takie zebranie podsek- Marzec ‘68 wywarł wielkie wrażenie.
cji – bo ja byłem w podsekcji KKMPXI Muszę powiedzieć, że byłem do tego
w Tomaszowie [Mazowieckim] prze- przygotowany w pewnym sensie swode wszystkim, nie zawsze jeździłem
im wychowaniem i pamięcią rodziny.
do Łodzi – pamiętam takie dyskusje
Ukształtowany byłem jako człowiek,
już wtedy. A byłem jedynym sztuba- który w sposób zdecydowany negokiem w tym KKMP łódzkim, pozo- wał system, w którym przyszło mu
stali członkowie to byli ludzie dojrza- żyć, choć zdawałem sobie sprawę, że
li. Już wtedy mówiło się o tych mroź- żyć w nim trzeba, trzeba robić te rzenych rzeczach, już wtedy się opowia- czy codzienne, trzeba się uczyć, trzeba
dało zjadliwe dowcipy. W Lublinie
pracować, bo bez tego nic się nie zdotym bardziej. Potem był wybuch Mar- będzie. 1967/68 [to] pierwszy rok moca. Trudno żeby akurat nas, takiej gru- ich studiów na Wydziale Prawa i Adpy jak KEKSXI, to nie dotykało.
ministracji UMCS. Wiedziałem o tym,
Jak czytam tamten czas, czytam go
co się dzieje w Warszawie, kwestia
jakoś tam trochę w sobie, to na pewno
zdjęcia „Dziadów” z afisza, tego zna[postulatem] była przede wszystkim
nego wszystkim przedstawienia. Mia[sprawa] poluzowania sytuacji w kul- ło ono być na cześć jakiejś roczniturze. Czego myśmy się mogli doma- cy i zdaje się, że przedstawiciel amgać? Obniżki cen? Nie. Na pewno do- basady radzieckiej i to wysokiej rantyczyło to kultury. Ukazywała się wte- gi był obecny na tym przedstawieniu,
dy „Poezja”, był to miesięcznik, który
kiedy stojący obok HoloubkaXVI aktor
się bardzo liczył i w tej „Poezji” zo- zwracał się do ludzi: „wszak to mija już
bez mała wiek, kiedy z Moskwy nam
stał przedrukowany jeden z tekstów
przysyłają samych szubrawców stek”
z „Kontrapunktu” z jednoznacznym
postulatem. W sześćdziesiątym siód- − fragment „Dziadów”, który ci oglądający Polacy przyjmowali z entuzjamym roku w Lublinie był ogólnopolski
Zjazd Młodych Pisarzy, na sali napraw- zmem, a oglądający to sowieccy dygdę wiało mrozem. Zresztą tym mro- nitarze wiadomo z jakimi uczuciami.
zem wiało niejednokrotnie. Na przed- Skutki tego odbiły się tutaj w Lublinie
mocnym echem.
stawieniu „Jelizawiety Bam” Teatru
Gong 2XIII też wiało mrozem. Jak przyjechały ÓsemkiXIV w sześćdziesiątym
Ryszard Setnik
siódmym roku – „Wiosna Teatralna”XV
była poświęcona rewolucji październi- Nie tylko Hemara spisywałem. Spisykowej – oni wtedy przywieźli „Wpro- wałem przemówienia z Wolnej Eurowadzenie do…” – tylko się rozgląda- py – oczywiście [najpierw na magnełem, kiedy wejdą i zamkną. Tak że
tofonie], potem na karteczkę – które
wtedy coś trochę buzowało i trudno, padały na spotkaniu związku litera-
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tów. To spotkanie było w lutym, bardzo ważne. To znaczy ono jakby było
pokłosiem zdjęcia „Dziadów” MickiewiczaXVII. No, ale tam też były pewne
wypowiedzi, które były bardzo istotne: GrzędzińskiegoXVIII i Kisiela XIX.
No wielu, wielu którzy tam przemawiali [miało] bardzo istotne wypowiedzi, które po prostu spisywałem, przynajmniej fragmenty, i te rzeczy mieliśmy. Żyliśmy tym po prostu. Plus
do tego coraz ciekawsza wydawała
się nam – na tyle, na ileśmy rozumieli, wiedzieli i na tyle, ile usłyszeliśmy,
w Wolnej Europie i nie tylko – sytuacja w Czechosłowacji.

WIEC STUDENCKI 11 MARCA
Ryszard Setnik
W Lublinie było kilka nieskoordynowanych ze sobą ośrodków, grup. Takie monady, które nie miały okien, nie
kontaktowały się między sobą. Podejmowały różne działania, potem to się
niby, dodawało jakiejś legendy, że to
było powiązane, ale to nie było powiązane. Raczej dowiadywaliśmy się jedni od drugich, ale w momencie, kiedy
to się stawało. Na przykład ja nie wiedziałem, kto zwołał wiec w Lublinie.
Jeśli dobrze pamiętam, to 8 i 9 marca były wystąpienia w Warszawie i to
był koniec tygodnia. Natomiast wiec
w Lublinie był zwołany bodajże na poniedziałek do Chatki Żaka, na którąś
tam południową godzinę. Kto to zwołał, nie wiem. Przyszliśmy, a kiedyśmy
przyszli, czekaliśmy, że za chwilę ktoś
wstanie i powie „To ja zwołałem po to
i po to”. Nikt tego nie zrobił, w związku z tym dość duży tłum, który się pojawił, nie bardzo wiedział, co ze sobą
zrobić. Więc jedni mieli taki pomysł,
drudzy mieli taki pomysł. Trzeci mieli coś innego. To się wszystko kończy-
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ło. Wszyscy wiedzieli, po co przyszli
i jakieś informacje mieli. […]
Ja jeszcze tego dnia o tym nie wiedziałem, że przez anonimowy list
życzliwego studenta potem byłem
przez Służbę Bezpieczeństwa oskarżony o to, że to ja włączyłem [audycję] Wolnej Europy na wszystkie akademiki. Tego dnia ktoś, do końca nie
wiem, czy się ten ktoś przyznał, włączył z radiowęzła akademickiego
Wolną Europę. I wszystkie akademiki miały w głośnikach w pokojach audycję z Wolnej Europy, która właśnie
mówiła przede wszystkim o wydarzeniach warszawskich związanych z wystąpieniami studenckimi. […]
Ten wiec poniedziałkowy to bodajże był 11 marca. Potem okazało się,
że to być może grupa kolegów z drugiego roku, Pawluczuk, Józek Osmoła,
oni postanowili [zwołać wiec]. Ale jeśli nawet oni to zwołali, to na tym wiecu nie wstał żaden z nich i nie powiedział, że to właśnie myśmy zwołali,
że mamy tu jakiś tekst, jakąś rezolucję. I to po prostu trwało, trwało i nie
bardzo było wiadomo co z tym zrobić.
[…] W pewnym momencie ktoś krzyknął „idziemy na Krakowskie”. Ja byłem
przekonany, [że krzyczał] również Andrzej Pawluczuk, ale czy on pierwszy krzyknął, czy on po prostu powtarzał, to ja nie wiem. I tośmy podchwycili: „na Krakowskie”. Tak trochę, delikatnie mówiąc, bezmyślnie.
[…] Jak ruszyli, to część spod akademików i część z Chatki Żaka spotkała się na jezdni i tych, którzy byli na jezdni do tej pory wypchnęła siłą rzeczy na początek. W ten sposób,
niechcący, ja byłem na samej szpicy tego [pochodu]. Nie tylko ja, bo koledzy
z mojego roku, tak naprawdę [tworzyli] czołówkę. Pierwszy to szedł Bronek
Kowalski, razem z koleżankami z naszego roku, to znaczy z Jolą Korpettą – była z Radomia – oraz z Jolantą

XVII
29 lutego odbyło
się Nadzwyczajne Zebranie Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, na
którym m.in. uchwalono rezolucję potępiającą zdjęcie „Dziadów”
i zwrócono uwagę,
że nasilające się ingerencje polityczne
w działalność twórczą, zwłaszcza w formie cenzury, stanowią
zagrożenie dla rozwoju
kultury narodowej. Domagano się przywrócenia swobody twórczej.

January Grzędziński (1890‑1975)
żołnierz, dziennikarz,
pisarz. W 1963 r. był
jednym z sygnatariuszy Listu 34 – protestu przeciwko cenzurze
i ograniczaniu przydziałów papieru na cele
wydawnicze, w latach
1967‑1968 publikował w paryskiej „Kulturze”, za co był represjonowany.
XVIII

XIX
Stefan Kisielewski
(1911‑1991), kompozytor, krytyk muzyczny, publicysta. W czasie zebrania ZLP mówił
o „skandalicznej dyktaturze ciemniaków”
w polskim życiu kulturalnym, odnosząc się
w ten sposób do działań cenzury. 11 marca 1968 r. w Warszawie
został ciężko pobity.
W marcowej propagandzie jego nazwisko było
często wymieniane jako
przykład wrogiej wobec
państwa postawy intelektualistów.
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Ulotka studencka.
APL KW PZPR
w Lublinie,
648, k. 65

Pabis bodaj, jeśli nie przekręcam nazwiska. Ona właśnie była tą dziewczyną z Warszawy.

XX
Jan Trembecki
(1934-2017), lubelski fotoreporter związany z „Kurierem Lubelskim” (1957-1998).
Znany z fotografowania tzw. migawek
z ulicy, których część
umieściliśmy na końcu
niniejszej publikacji.
XXI
Autor w relacji lokuje ten wiec dopiero
po dyskusji w Chatce
Żaka 13 marca, dlatego określa go jako
„drugi”.
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panowie pokazali na będącego w środku, w tłumie Tomka Kalitę. On był
w takiej chyba zielonej kurtce. Powiedzieli: „O, ten w kurtce”, to usłyszałem. A Tomek był osobą, która w tym
Jan TrembeckiXX
momencie zmieniała hasła. Więc
(12.05.2005, rozm. W. Wejman)
jak Tomek krzyknął tam jakieś hasło
A potem był drugi wiec w pobliżu bi- „Precz od tego, do tego” i „Chcemy tebliotekiXXI, tu to gęsto było. Nie można
go czy owego”, to tłum idący to podbyło przejść tamtędy. Ogromny tłum
nosił. On właściwie był nadającym
ludzi był. Bo nie tylko studenci tam
ton, przynajmniej w tej sferze haseł.
byli. Nie tylko. Byli i ludzie z miasta. Usłyszałem, kiedy na niego zwrócono
Przechodnie [spoglądali] raczej tylko
uwagę. Panowie, których myśmy wtez ciekawości. Tak czynnego udziału
dy nazywali, że to są eksterniści. Mieto nie brali. To raczej tylko przygląda- liśmy świadomość, że to są panowie
li się, o co to chodzi. To widać było, że
ze służb bezpieczeństwa, tylko żeby nie
byli za tymi studentami. Ale tak, żeby mówić „służba bezpieczeństwa”, móbrać udział, to raczej nie.
wiliśmy „eksterniści”, co to samo miało
oznaczać w naszym [języku]. No więc
ja chciałem go ostrzec, podbiegłem
Ryszard Setnik
do niego, powiedziałem, żeby się wyW pewnym momencie, kiedy byliśmy
cofał albo odszedł, żeby uważał na siejuż na wysokości prawie Domu Na- bie, kiedy się odwróciłem do początku,
uczyciela i konwiktu, ja odskoczyłem
to już tu mieliśmy atak aktywu robotz początku w głąb, ponieważ zauwa- niczego, który czekał na nas w Domu
żyłem, że idący koło nas w milczeniu Nauczyciela. Oni byli aktywni, to by-
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li ludzie po cywilnemu, ale dalej otoczeni byliśmy kordonem milicji z psami. Tych psów nie było dużo, ale było kilku milicjantów, którzy mieli psy
no i po prostu zablokowano nam [drogę]. Wtedy nie to, że nas zaatakowano,
ale zatrzymano, odepchnięto no i też
z takimi gadkami, z których się śmieli chłopcy z prawa: [funkcjonariusze
mówili] „w imieniu prawa”, a [studenci] uważali, że oni są chłopcy z prawa, to w ich imieniu. Odpychano nas,
że mamy się rozejść, et cetera. Nie atakowano, nie bito w tym sensie, że tak
chaotycznie, natomiast wyłapywano.
Rzecz polegała na tym, że po prostu
na przykład Bronek Kowalski szedł
pod rękę z dwiema dziewczynami.
W którymś momencie te dziewczyny
były odepchnięte, a on sam był złapany i dalsze kroki, które zrobił, to już
było w towarzystwie aktywistów robotniczych, powiedzmy, czyli tajniaków najprawdopodobniej w tym przypadku. Tam była jakaś, dokładnie tego nie widziałem, jakaś zadyma z kimś,
kto zatrzymał się, nie chciał, protestował, żeby go puszczono. Mówiono –
ja tego nie widziałem – że to był rektor Seidler. Być może rektor Seidler się
pojawił na początku i próbował jakby bronić studentów. Taka jest prawda, bo to dosyć złożona sytuacja była z rektorem Seidlerem w tym okresie. Niemniej, grupę zatrzymano, odepchnięto z powrotem do Chatki Żaka.
No i milicja przyszła i tu z okrzykami, żeby się rozejść, że w imieniu prawa.... I nie pamiętam kto wymyślił, ale
powstał wtedy pomysł, miałem wrażenie nawet, że Arek Migo, ale głowy
bym nie dał, wymyślił, że wyjdziemy
jeszcze raz z okrzykiem „Amerykanie
precz z Wietnamu”. To był wtedy ten
czas i rzeczywiście, zaczęliśmy się formować z powrotem, zbliżać się do milicji i z okrzykami „Amerykanie precz
z Wietnamu” licząc, że oni słysząc,
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co my mówimy, nie będą wiedzieli, co zrobić. Im zdaje się było wszystko jedno, co my krzyczymy, czy dobre
hasła, czy niedobre hasła. W każdym
razie wyszliśmy, byliśmy naprzeciwko,
krzyczeliśmy, zostaliśmy odepchnięci.
W ten sposób wiec został, można powiedzieć, spacyfikowany, bo takich
sytuacji zatrzymań było w różnych
miejscach dość dużo.

Paweł BryłowskiXXII
Ja w tym czasie akurat miałem zajęcia
z filozofii, ćwiczenia, pamiętam i nazwisko młodej asystentki to prowadzącej − pani Jastrzębskiej. Wyszedłem w trakcie tychże zajęć, czyli uciekłem i dobiegłem na miasteczko prawie równocześnie z sukami policyjnymi, które jechały na sygnale. Pewnie miałem szczęście, że byłem trochę
wcześniej i minąłem Dom Nauczyciela, gdzie aktyw robotniczy z pałami,
kupiwszy [je] sobie wcześniej, czatował już na studentów. Samą demonstrację widziałem. Nie powiem, żeby to był tłum, bo tłum po raz pierwszy to widziałem na tym samym miejscu wtedy, kiedy był wiec w 1956 roku.
A to było duże zgromadzenie studentów, spychane, bo ten pochód chciał iść
do miasta. Daleko nie doszedł, do tego Domu Nauczyciela nie doszedł
na pewno, bo został zepchnięty kordonem policji z psami i z bronią. Wtedy po raz pierwszy widziałem, już nie
tylko z opowieści, ale naocznie, takie
przeciwstawienie sobie tłumu demonstrantów i uzbrojonej policji, do końca nie zdając sobie sprawy z tego, czy
oni tam mają nabitą tę broń, czy mogą jej użyć i co może z tego wyniknąć. [Ci z aktywu robotniczego] najbardziej dali się we znaki tym, co poszli na zajęcia. Nie tym, którzy brali
udział w tej manifestacji, bo ci zostali zepchnięci w przeciwną stronę niż

Paweł Bryłowski (1949), prawnik,
w 1968 roku student
UMCS. Od 1976 roku
kolportował wydawnictwa opozycyjne,
od 1980 działacz „Solidarności”. W latach
1985-1989 wspólnie
z Andrzejem Peciakiem
i Tomaszem Pietrasiewiczem prowadził wydawnictwo Fundusz
Inicjatyw Społecznych. W latach 19941998 prezydent Lublina. Obecnie prowadzi
własną kancelarię adwokacką.
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XXIII
Chodzi o park
obok Chatki Żaka
i akademików.

Ochotnicze
Rezerwy Milicji
Obywatelskiej.

XXIV

Służbę wojskową
odbyło pięciu studentów, ale po zakończeniu mogli kontynuować studia.
XXV
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Dom Nauczyciela i rozproszyli się nik dość zdecydowanym krokiem
gdzieś po akademikach, po przyle- do mnie zmierza. Ja nie miałem wątgłych ulicach czy po Ogrodzie Bota- pliwości, że to [nie] kolega student. PanicznymXXIII, natomiast ci, którzy na
trzę, obok stoi jakiś drugi, tylko że pazajęciach byli i to tam w okolicach hu- trzy się w inną stronę, więc kierowany
manistyki, mat/fiz/chemu czy w tych
odruchem podszedłem do tego drubudynkach znajdujących się bliżej
giego, wyjąłem papierosa i poprosiłem
miasta, jak wychodzili z zajęć, to zo- o ogień. On zdziwiony podał mi ogień,
stali napadnięci i pobici przez tych
a w tym czasie widzę kątem oka, że ten
rozbestwionych, często pijanych ło- pierwszy wziął mnie pewnie za swojebuzów. To wszystko było w takiej
go, w związku z tym zatrzymał się, zroscenerii, jakby człowiek sobie nie
bił w tył zwrot i poszedł łapać kogoś inzdawał do końca sprawy ze skutków
nego. Na uginających się nogach, ale
tego wszystkiego. Broń, milicja, psy, bardzo szybko uciekałem z tym niedoz tyłu za tym kordonem idący rek- palonym papierosem.
tor uczelni, którego wszyscy znaliśmy
Już tego [samego] dnia wieczorem
z jego bardzo życzliwego stosunku do
i następnego chodziły po ulicach pamłodzieży. Myślę, że z jednej strony trole milicyjne, ORMO-wskieXXIV.
zmuszony został przez tutejsze wła- Sam byłem legitymowany też na ulicy, bo byłem młody, [ale] to w okolidze partyjne do tego, żeby znalazł
się po tamtej stronie, z drugiej [stro- cy swojego domu na szczęście. Jak się
ny] szedł pewnie z gorzkimi myśla- okazało, że jestem studentem, to już
mi, a jednocześnie z przeświadcze- dziwne spojrzenia były na mnie [skierowane], ale jak zobaczyli, że mieszniem, że w razie czego byłby jakąś
tam, nie powiem tarczą, ale być mo- kam niedaleko – bo gdzieś tam mnie
że wierzył, tak przynajmniej wynika- na dzisiejszej Zamojskiej, czyli ówczesło z późniejszych różnych enuncjacji, nej Buczka legitymowano – to dali mi
że mógłby bronić tę swoją młodzież. spokój. Ale wiem, że wielu nie dano
W każdym razie studenci zepchnię- spokoju, bo wyszukiwano na chybiłci na teren samego miasteczka, gdzie -trafił ludzi właśnie ze szkół, ale przebyły akademiki, rozpierzchli się, mi- de wszystkim z uczelni. Myślę, że gdylicja sobie weszła tą ławą. Sami mun- bym był studentem KUL-u, to to spotdurowi to tam nic specjalnie nie ro- kanie nie skończyłoby się tak spokojbili, natomiast cała gromada cywi- nie. Wiem, że wielu kolegów, którzy
lów, którzy byli esbekami rozbiegła wtedy byli złapani zupełnie przypadsię wtedy łapać kogo tylko można. kowo lub potem legitymowani w następnych dniach na ulicach, za to, że
Ja po raz pierwszy doznałem wtedy
dwóch uczuć − jak się czuje zaszczu- byli studentami, dostali bilety do wojska. Tutaj chwała tym wojskowym
ta zwierzyna, którą mają za chwilę
złapać i która nic już nie może zrobić, władzom lubelskim − z tego co wiem,
a jednocześnie szczęście, które zale- to chyba nikt nie pojechał do wojska,
ży czasem od odruchu. Zamiast ucie- wtedy bilety zostały anulowaneXXV.
Koledzy byli pobici, zmaltretowakać − ja nie byłem z akademika, więc
ni, to oczywiste, natomiast z jakiegoś
musiałem uciekać do miasta − w ulicę
Głowackiego, chyba najbliższa była, powodu, chyba z rozsądku tych „nato się chwilę zatrzymałem, żeby pa- szych generałów” nie stały się rzeczy
trzeć, co się dzieje. Jak się zatrzyma- ostateczne i większość z nich skończyłem to widzę, że jakiś dziwny osob- ła studia.
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Franciszek PiątkowskiXXVI
Ten wielki wiec, ba, przecież cała manifestacja lubelska wyszła spod Chatki
Żaka, doszła dokładnie do dzisiejszej
ulicy Radziszewskiego. Z jednej strony
jest Dom Nauczyciela, z drugiej strony jest to wąskie wejście po schodkach
do KUL-u. Tam stał kordon, ja go widzę do dzisiejszego dnia. Szary, uzbrojony, zamaskowany, psy były na smyczy. Pamiętam, jak ten tłum zatrzymuje się naprzeciw tego kordonu, dookoła stały budy, suki i tak dalej, było
tam trochę krzyku, potem się to uspokaja, ucicha i nagle do góry pojawiają się dziesiątki, dosłownie dziesiątki rąk z aparatami fotograficznymi i ja
pamiętam ten trzask migawek. Pamiętam, ktoś obok mnie mówi: „Fotoreporterzy”. Ja mówię: „G… nie reporterzy”. Ja już wiedziałem wtedy do jakich
celów to służy, a potem to zobaczyłem
przy Narutowicza XXVII – jak mnie wezwano na przesłuchanie – na stole zasypanym stosami główek.

Janusz Bazydło
W grupie osób, która z odległości kilku
metrów mogła oglądać moje aresztowanie, był m.in. Grzegorz Leopold Seidler i moi koledzy z Rady Okręgowej
ZSP. Aresztowano mnie pod Chatką
Żaka wtedy, kiedy zażądałem od dowodzącego akcją płk. Stanisława Raja zwolnienia zatrzymanych studentów KUL-u, których przedtem przeliczyłem, wszedłszy do sali widowiskowej Domu Nauczyciela, gdzie ich przetrzymywano. A po to, żeby tam wejść,
dla dodania sobie powagi zaopatrzyłem się w teczkę. Nigdy nie nosiłem
żadnych teczek, ale pomyślałem sobie, że jak będę miał teczkę, to nawet
pomimo wyglądu, który mnie wyróżniał – bo ja już wtedy nosiłem brodę, co było rzadkością, to może mnie
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tam wpuszczą. No i wziąłem od kogoś teczkę, rozpędziłem się i minąwszy straże wszedłem do środka. Przeliczyłem wszystkich. Na około 50-ciu
zatrzymanych osób, ponad 30 było
z KUL-u. Po wyjściu z sali, ratowałem
kogo mogłem przed zatrzymaniem
bo młodzież, przekonana o słuszności protestu zachowywała się w stosunku do milicjantów ( część z nich
była uzbrojona w broń długą ) i esbeków pasywnie, dając się łapać.

Ryszard Setnik
Z KUL-owców [można było] zrobić
statystykę, nie było żadnych problemów. Wystarczyło [wyłapać] chłopaków, którzy mieli troszeczkę dłuższe
włosy, a’la Beatles. Pamiętam, że wtedy była moda na długie, męskie włosy. Nie tylko takie a’la Rolling Stones, że na pazia, ale dłuższe. Natomiast to znaczyło, że dana osoba nie
ma studium wojskowego, bo na studium wojskowym bardzo trudno było uchować długie włosy. Ja w swojej
kompanii miałem jednego, który bardzo długo walczył i przychodził na
każde spotkanie, co wtorek, z obandażowaną szyją, pod którym to bandażem próbował uchronić długie włosy. A tak to było 454, czyli 4 palce nad
jednym uchem, 5 na karku i 4 palce
nad drugim uchem. Włosy miały prawo dopiero powyżej tych palców się
zaczynać. Nawet mieliśmy takiego
dowódcę, który przychodził i własnoręcznie sprawdzał, czy żołnierz
jest poprawnie ostrzyżony. Więc jak
ktoś miał krótkie włosy, to wiadomo,
że z UMCS. Jak ktoś miał długie włosy,
to na 100 proc. albo na 90 proc. z KUL.
Chyba że z UMCS, ale był zwolniony
ze studium wojskowego, a tych było
bardzo niewielu, bo to ze względów
wyłącznie zdrowotnych bodaj można było. Ja nie pamiętam zresztą ta-

Franciszek Piątkowski (1946-2016),
dziennikarz, reportażysta, krytyk teatralny, wykładowca.
W 1968 roku student
prawa na UMCS. Podczas studiów związany z teatrem Gong 2.
W 1969 roku podjął pracę w redakcji „Sztandaru Ludu”.
Od 1977 roku związany z białostockim miesięcznikiem „Kontrasty”, w latach 80. i 90.
ponownie ze „Sztandarem Ludu”, następnie z „Kurierem Lubelskim” i „Dziennikiem
Wschodnim”. W latach 2006-2008 redaktor naczelny
„Wiadomości Uniwersyteckich” UMCS.

XXVI

Przy ulicy Narutowicza mieściła się siedziba Komendy Wojewódzkiej MO
w Lublinie.
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kich przypadków. Dlatego też potem
na liście osób, które były zatrzymane
po poniedziałkowym wiecu ulicznym,
było bardzo dużo studentów z KUL.

Janusz Bazydło

XXVIII

zob. biogram,
s.113.

KUL skupiał wtedy niewielką ilość
studentów. Było nas około dwóch tysięcy, mniej więcej wszyscy żeśmy się
znali. Na moim roku było kilkanaście
osób. To nie to, co dzisiaj, kiedy na
Wydziale Prawa na UMCS-ie studiuje
dziesięć tysięcy osób. Więc znakomita
większość uczestników tych manifestacji to ludzie innych uczelni, a szczególnie UMCS-u, ale ci, dla władzy, byli
mniej interesujący niż kulowcy, którzy
mogli posłużyć do oskarżania Kościoła o organizowanie wrogich demonstracji . Do tych, którzy szli w pierwszych szeregach należeli, jak to potem
można się było dowiedzieć, studenci
humanistyki UMCS-u. Mówił o tym
chętnie późniejszy poseł Unii Wolności, w tej chwili radny miejski, polonista i filozof, Rysiek Setnik. Tak że była to manifestacja spontaniczna, podejmująca hasła oczywiste, acz, może tak powiem, przedpolityczne, typu „Prasa kłamie”, „Precz z cenzurą”,
itp. Zakres tych roszczeń, słusznych
roszczeń młodzieży, był wtedy bardzo
ograniczony. Czymś liczącym się był
sam fakt wyjścia z protestem ... […] Jakie były konsekwencje [manifestacji],
trudno mi powiedzieć, bo poszedłem
siedzieć i to w takich rygorach, które nie pozwalały mi na żaden kontakt
z rzeczywistością. Trzy tygodnie potem miałem rozprawę odwoławczą od
wyroku Kolegium.

Ryszard Setnik
[Po wiecu] niektórzy dostali cynk,
że zaczynają się zajęcia po prostu,
bo to był zwykły dzień, poniedzia-

168

łek. Ja miałem lektorat chyba języka rosyjskiego, bo takowy był jeszcze
na pierwszym roku studiów. I pobiegłem na zajęcia. W trakcie zajęć przyszedł jakiś pan i skrupulatnie, ku naszemu zdziwieniu, ale i uległości pani,
która była wykładowcą, sprawdził kogo nie ma w danej grupie i spisał sobie.
Jakiś starszy pan, plus minus emeryt,
który miał takie zadanie. To było takie lekkie popołudnie, więc jakąś godzinkę, półtorej po wiecu.

Wiesław SkrzydłoXXVIII
(12.02.2013, rozm. Ł. Kijek)
Seidler miał trudną sytuację w '68 roku.
Pamiętam nawet, że doszło do rozmowy z osobą, którą władze bezpieczeństwa uważały za [jednego z] prowodyrów różnych wieców koło Chatki Żaka, próby wejścia do centrum miasta,
pod rektoratem jakieś demonstracje chcieli robić na placu Litewskim.
[Seidler] bardzo się bał i nie chciał dopuścić do tego, żeby były aresztowania. Mówił: „Wiesiu, jedziemy – jeździliśmy razem – będziemy nawoływali do spokoju, do tego, żeby nie było aresztowań, żeby nie było potem
wyrzucania z uczelni i tak dalej”. Potem mu jedni zarzucali, że tutaj gasił
pewne próby protestu, a przecież jemu szło nie o gaszenie dla gaszenia,
tylko dlatego, żeby [nie było aresztowań]. I wiem, że takich dwóch, których za prowodyrów uważano, [przyprowadzono do Seidlera]. Seidler wezwał mnie, w swoim gabinecie przyjął szefa bezpieki lubelskiej, to był pułkownik Mozgawa, i przyprowadzili studentów, którzy byli zatrzymani
przez milicję. Seidler przed tym rozmawiając z Mozgawą, ustalił, że [jeden z oskarżonych studentów] nie będzie karany przez władze sądownie,
nie pójdzie sprawa do sądu, ale że będą tylko jakieś apele. I Seidler oświad-
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czył [oskarżonemu]: „Proszę pana, ówczesnego dziekana Wydziału Fargdyby powiedzieć dzisiaj studentom, macji, ona bardzo duży krzyk podniokto ich do tego wszystkiego organi- sła, bo ciągnięto ją do tej suki – tak
zował, to pana by może pobili, wie- nazywano wtedy samochody, którydząc o tym, jakie konsekwencje by- mi wożono zatrzymanych studentów.
ły, ale odstępujemy od [tego]. Jest pan
[Poszliśmy] chyba pod Chatkę Żaw młodym wieku, nie będzie pan ka- ka. Apel był, że będzie wiec i pochód
rany ani przez sąd, ani też i przez
spod Chatki Żaka na miasto. Kiedy
uniwersytet, zostaje pan studentem
młodzież się już ustawiała w kolumw dalszym ciągu, nie będzie pan re- nę do marszu, to ja mówię do Seidlelegowany”, bo grożono mu, że zosta- ra: „Panie profesorze, jedźmy na plac
nie skreślony i tak dalej. Więc [Seid- Litewski, będziemy na miejscu, żeby
ler] szukał różnych sposobów.
tam zadziałać, żeby nie doszło do ja[W czasie protestów] studen- kichś rozrób, zobaczymy, czy tam sici go opluli nawet. Szliśmy razem
ły milicyjne też są czy nie”. I myśmy
od strony kościoła KUL-owskiego i na
pojechali. Stanęliśmy przy „Lublitym skrzyżowaniu, gdzie jest ulica Ło- niance”, ale nie nadchodzą. Dlaczego
pacińskiego, stała grupa młodzieży, – bo się okazuje, że w miejscu miębyły jakieś próby okrzyków, coś takie- dzy dawnym [Komitetem Wojewódzgo, i on podszedł do nich, mówi: „Słu- kim PZPR] a Teatrem w Budowie bychajcie, rozejdźcie się. Ja was bardzo
ła barykada i nie puszczano studenproszę”, apelował właśnie, chciał re- tów, oni zresztą stali przy Domu Naalizować tę swoją politykę uspokoje- uczyciela, tu zablokowano ich. Mónia, rozładowania napięcia i uniknię- wię: „W takim razie, panie rektorze,
cia aresztowań. Wtedy jeden ze stu- jedźmy tam, bo jak ich tu nie ma, to
dentów opluł go.
znaczy, że zatrzymani zostali i wobec
Nikt nie identyfikował, kto to był. tego [mogą być] jakieś kłopoty”. PojeSeidler poszedł dalej. Ja [mu] cały czas
chaliśmy i nas milicjant zatrzymuje:
towarzyszyłem, poszliśmy dalej, [stu- „Nie wolno jechać” – w stronę [ulicy,
dent] został w tłumie. Nie wiem, czy
która] Nowotki dawniej się nazywaktokolwiek miał okazję podejmować ła. Wysiadam z samochodu, mówię:
konsekwencje, ani go nie zidentyfiko- „Proszę pana, jedzie rektor Uniwerwano, ani prześladowano. Nie wiado- sytetu, chce się spotkać ze studentamo, czy on był naszym [studentem]; mi, chcemy pacyfikować, uspokajać
były głosy, że to był student KUL-u, tutaj, żeby nie doszło do jakichś różnie nasz. Uważam, że [Seidlera] to za- nych incydentów. Musi być tam rekbolało bardzo, on nie chciał tego ko- tor na miejscu”. Zgodził się nas puśmentować, nie chciał o tym przypo- cić. Koło kościoła KUL-owskiego staminać, bo to nie jest przyjemna rzecz
nął samochód, a myśmy poszli pieszo
oplucie, a już jak student zrobił to wo- do Chatki Żaka. Myśleliśmy, że oni
bec profesora... On się nie miał czym
może wrócą, [że] nieudane wyjście
chwalić i do tego tematu nie wracał w
na plac Litewski może spowodować,
ogóle. Ale kiedyś mówił: „Mnie oplu- że dalsza część będzie obradowała [w
li” – nie mówił kto go opluł, w jakich
Chatce Żaka], bo w przeddzień na saokolicznościach, ale „Mnie opluli” raz
li teatru Chatki Żaka był wiec, którekiedyś usłyszałem z jego ust.
mu przewodniczył Korobowicz.
Studentkę pamiętam jedną, bo krzyczała bardzo [głośno], to była córka
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Następne strony: Aresztowanie
uczestnika wiecu pod akademikami Amor i Babilon.
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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WIEC W CHATCE ŻAKA
13 MARCA
Ryszard Setnik

Artur Korobowicz (1938‑2017),
prof. nauk prawnych.
Od 1961 r. był pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji
UMCS, od 1950 r. działał w PZPR.
XXIX

Andrzej Szpringer (ur. 1941) działacz ZSP i PZPR. W latach 1967‑1969 był
przewodniczącym
Rady Okręgowej ZSP.
Od 1985 r. do 1989 r.
był I sekretarzem KW
PZPR w Lublinie.
XXX
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W poniedziałek i wtorek właściwie
Chatka Żaka była okupowana, można
powiedzieć. Tam odbywały się dyskusje non stop, od świtu do nocy. Nawet nie wiem, czy i nie w nocy, chociaż
nie pamiętam tego, żeby całą noc. Były
różne zdarzenia, niektóre dosyć przykre, jakieś obrażenie profesora Seidlera. Niemniej, poszła pogłoska, że ma
być i potem informacja, nie pogłoska,
że w środę, to jest 13 marca, ma odbyć się wiec w Chatce Żaka. Ten wiec,
jak potem się okazało, organizowały struktury uczelniano-zetemesowskie. […] Wtedy myśmy nie do końca
wiedzieli kto organizuje. Niemniej fama była taka, że będą sprawdzane legitymacje, że nie przyjdą osoby z zewnątrz, et cetera, spoza środowiska
studenckiego. No i przynajmniej kiedy pojawiłem się na sali, sala była nabita, ile tylko można było tam ludzi
zmieścić. Nie tylko siedzące [miejsca
były zajęte], ale wszystko gdzie tylko można było się wcisnąć. Była również nagłośniona Chatka Żaka w holu.
No i jak myśmy się pojawili, to spotkałem się z okrzykiem „Artur, Artur,
Artur”. Nie bardzo wiedziałem, co to
za Artur, ale to był nieprzypadkowy
okrzyk. Chodziło o adiunkta Artura
Korobowicza XXIX, który prowadził ten
wiec. I on oczywiście był [wytypowany] przez organizatorów, a organizatorem było Zrzeszenie Studentów Polskich. To była organizacja skupiająca
większość studentów, nawet Koło ZSP
było na KUL. […] I oni byli głównymi chyba organizatorami. Nawet nie
chyba. Wtedy SpringerXXX był szefem
struktur wojewódzkich. To już było takie stanowisko zauważalne politycznie w strukturze władzy. Wpraw-

dzie mieliśmy świadomość, że to była fajna organizacja jak na organizacje
istniejące, że można było tam w obrębie ZSP robić wiele rzeczy kulturalnych, oświatowych, niemniej osoby, które tam pełniły wiodące funkcje, nie pochodziły li tylko z demokratycznego wyboru, tylko były przez
określone czynniki władzy pilnowane,
żeby to byli ci a nie inni.
U nas na roku niektórzy studenci byli kandydatami do partii. Oni po
tym wiecu poniedziałkowym zostali
przez niektórych nauczycieli akademickich, powiązanych ze strukturą partyjną, wezwani na rozmowę i tam złożono im propozycję. Wiem to od jednej z osób, która odmówiła i od osoby,
która nie odmówiła, nawet się wywiązała [z zadania] na wiecu […]. I opowiadała mi, że mianowicie była to propozycja, żeby zabrać głos na wiecu i powiedzieć, że zostaliśmy wprowadzeni
w błąd, nie wiemy o co chodzi. Krótko
mówiąc, jesteśmy nieświadomi i bardzo serdecznie przepraszamy, głupio
wyszło, nie o to nam chodziło. Mniej
więcej, żeby pokazać, że młodzież została wprowadzona w błąd, zmanipulowana i tak było.

Jan Trembecki
Pamiętam wiec w Chatce Żaka, na który, mówiąc szczerze, nie miałem chęci
iść. Dlatego, że zdawałem sobie sprawę
z tego, że zdjęcia mogą być wykorzystywane przez kogo innego. Ale polecenie
było poleceniem, że trzeba było iść sfotografować. I całe szczęście, że przed
rozpoczęciem tego wiecu zawsze sobie
sprawdzałem aparat i błysnąłem. I studenci chórem krzy nęli, że nie chcą tu
żadnych zdjęć, żebym się wynosił natychmiast. No i musiałem wyjść, stąd
nie mam zdjęć z wydarzeń, jakie się
rozgrywały na terenie miasteczka uniwersyteckiego, nie pozwolono nam fo-
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tografować. Sami studenci po prostu
się na to nie zgodzili. I bardzo dobrze.
Wiec był bardzo duży! Chatka Żaka pękała w szwach […].

Paweł Bryłowski
Pamiętam też − następnego dnia chyba lub trochę później − wiec w Chatce Żaka, przed rozpoczęciem którego
przyszedł też pan rektor Seidler i został obrzucony drobnymi monetami
przez moje koleżanki i kolegów. Byłem
bardzo blisko tej sceny i widziałem
to na własne oczy, nie brałem udziału w tym procederze, nie uważałem
za stosowne czegoś takiego. To miał
być protest z tego tytułu, że [on] był
razem z milicjantami. Rozumiem
swoje koleżanki i kolegów, ale nie pochwalam tego zdarzenia, tym bardziej że to rektor pozwolił na odbycie
[tego] wiecu, na który jakieś dziwne
siły porządkowe, takie niestudenckie,
nie wpuszczały nikogo z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Ktoś tam
usiłował szczuć w trakcie tego spotkania przeciwko studentom KUL-u.
Ja nie bardzo rozumiałem do końca jakaż to może być różnica między
jednymi a drugimi, zdając sobie tylko sprawę z tego, że KUL był z jednej
strony jakby uprzywilejowany swoimi
kontaktami zagranicznymi i taką oryginalnością osób tam pracujących czy
studiujących, z drugiej strony upośledzony ciągłymi szykanami i obcinaniem możliwości naukowych poprzez likwidację różnego rodzaju kierunków. Miałem świadomość tego, że
KUL jest przecież przedwojenną jeszcze instytucją o wielkich tradycjach,
o początkach wywodzących się z instytucji kościelnych z Petersburga XXXI.
Niemniej nasi studenci, tak też pamiętam, protestowali ostro przeciwko tej
dyskryminacji.
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Ryszard Setnik
Artur Korobowicz prowadził zebranie. Wybrano grupę osób z sali [i] nie
z sali, więc pewnie nie wszystkie były
przypadkowe. Ja podejrzewam, że były
[osoby wytypowane], które miały zebrać wnioski i przygotować na koniec
rezolucję, podsumować to spotkanie
całego środowiska studenckiego. Kilka osób zabrało głos i pojawiały się takie leitmotivy pod tytułem „Nie wiem
o co chodzi, ktoś tu nas podpuścił”, jakieś elementy antyżydowskie się pojawiały. [Wystąpił] jakiś chłopak obcokrajowiec, Arab czy Syryjczyk, już dokładnie nie pamiętam. Mówił, że tam
u niego to byśmy zobaczyli, jakie na
Bliskim Wschodzie są niedobre rzeczy. Tu jest demokracja, tu jest dobrze
… i dalej w tym duchu było. Kilka osób
mówiło o czymś innym zgoła, a mianowicie artykułowali mniej ostro, łagodniej, postulaty warszawskie, a więc
cenzura, a więc zdjęcie „Dziadów”.
I przełomem było wystąpienie studenta medycyny, a mianowicie Andrzeja Klimowicza. Pamiętam jak dzisiaj, wyszedł wysoki, suchy, chyba w jakimś takim obcisłym i obciąganym, lejbowatym jasnym sweterku. I zaczął
spokojnie dosyć mówić, ale stanowczo, na zasadzie obserwatora wydarzeń warszawskich. W którymś momencie powiedział zdanie, to chyba dla
niego też był przełom, powiedział takie
zdanie, że do studentów wyszli robotnicy, aktyw robotniczy z autobusów.
W tym momencie się zachwiał i powiedział ormowcy. Nie „aktyw robotniczy” tylko poprawił się, że to ormowcy i dalej mu jakoś tak poleciało inaczej. […] Rzeczą ciekawą było, że to było wystąpienie, które po kolei opowiadało o wydarzeniach warszawskich
i opisywało zdarzenia, wypowiedzi,
rezolucje, sądy et cetera. Andrzej mówił dość długo. Był limit [czasu wypo-

XXXI
Komitet organizacyjny uniwersytetu skupiający Polaków
mieszkających w Petersburgu, powstał
w lutym 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, rektora tamtejszej Akademii
Duchownej. Szkoła kontynuowała tradycje zlikwidowanego
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Komitet wybrał Lublin na siedzibę nowej
uczelni.
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wiedzi]. Nie był przestrzegany oczywiście przez konkretnych mówców.
Ja już nie pamiętam, czy on był wyznaczony na 5 minut, czy na 10. W każdym razie jakiś limit czasu był i przy
niektórych mówiło się, że już „chłopie
za dużo opowiadasz”. Była kolejka, czyli
po Klimowiczu miał ktoś przemawiać.
No i ciekawe było, że kiedy on to mówił, to sala chciała, żeby mówił jeszcze,
a ludzie, którzy byli w kolejce, oddawali swój czas, jeśli tak można powiedzieć,
Andrzejowi.
Ważną rzeczą, którą on też powiedział było mianowicie to, że określił
to spotkanie. Powiedział, że wiec powinien być za socjalizmem i demokracją. Dzisiaj może nas razić słowo
„socjalizm”, że to niby takie uniżone. Ale wówczas „socjalizm” było powiedziane, bo trzeba coś powiedzieć
i nie da się inaczej powiedzieć, natomiast użycie „i demokracją”, no to było tak jakby ktoś strzelił przynajmniej
z korkowca.

Franciszek Piątkowski
Potem był wiec w Chatce Żaka, ja byłem akurat przewodniczącym komisji wnioskowej na tym wiecu i też pamiętam takie krzyki jakieś, żeby nie
nagrywać, żeby to, żeby owo. Ja miałem stolik przy samej scenie. Przewodniczącym wiecu był Artur Korobowicz. Ten wiec przebiegał jak
przebiegał i ja nie pamiętam dlaczego, naprawdę nie pamiętam dlaczego kurtyna była zasłonięta, musiałem przejść za scenę, a ja tę scenę doskonale znałem ze względu na współpracę z Gongiem i ja z boku odchylam kotarę, żeby wejść, patrzę, a tam
tyle ile trzeba aparatury nagraniowej. To był taki drugi obraz z Marca.
Potem były nieprzytomne dyskusje
w akademikach, przedziwne dyskusje, takie oko w oko.
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Paweł Bryłowski
Dyskusja była wielogodzinna i nikomu nic się nie stało. Myślę, że to też
jest zasługa władz uczelni, rozsądku
jakiegoś, tych milicjantów czy tych
różnych innych dziwolągów, co tam
się kręcili, ale i samych studentów.
Prowadził ten wiec ze strony pracowników naukowych wtedy młody asystent, pan Korobowicz, który z jednej
strony miał trudne zadanie, bo on był
i jest związany z tamtejszym układem
politycznym, a jednocześnie starał się
być takim moderatorem, na którym
nie można by było potem wieszać psów,
że kierował nasze wiecowanie w jakimś
niewłaściwym kierunku. I tak patrzyłem na to trochę z podziwem, wiedząc
o tym kim on jest, [i że] jednocześnie
dał sobie radę z tym wiecem. Utkwił
mi w pamięci też taki maleńki epizod,
w którym wystąpił student z Syrii. Myślę, że specjalnie był tam wypuszczony na scenę do wypowiedzi. Powiedział, że nie mamy co narzekać na nasze władze, bo i tak bardzo grzecznie
tu z nami się obchodzą. On nie chce się
wtrącać do tego, co tu się dzieje, bo nie
wszystko rozumie, ale w jego rodzinnym kraju to by nas po prostu zastrzelono na ulicy po takich demonstracjach. Olbrzymi tumult, wrzask, wypędzono go z tej estrady. Nikt z nas
nie pomyślał, to był rok sześćdziesiąty
ósmy, że już w roku siedemdziesiątym
te metody strzelania do ludzi zostaną
wprowadzone i to z całą surowością
i bezwzględnością. Rok siedemdziesiąty był za pasem.

Ryszard Setnik
To wystąpienie Andrzeja było niesłychanie ważne. Ono zmieniło całą filozofię spotkania. Wpłynęło również
na rezolucję, która była jak na ówczesne czasy bardzo, ale to bardzo
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jednoznaczna, żeby nie powiedzieć
ostra. Sam przykład, że jak ten komitet redakcyjny proponował, że [napiszą w rezolucji] „oczekujemy”, „prosimy”, to sala wrzeszczała i zmieniała „prosimy” na „żądamy”. Znaczenie
[rezolucji] i to w kilku punktach, było dość istotne. Rzeczą ciekawą, która tu się pojawiła było to, że studenci KUL byli w trochę dziwnej sytuacji, bo wiadomo było, że władza nagania, że winną tych całych rozruchów
jest młodzież KUL-owska. KUL i środowisko KUL-owskie chciało powiedzieć, że nie oni, nie chcieli być kozłem ofiarnym, ale byli w dwuznacznej sytuacji, bo jeżeli mówili „nie my”,
no to niby kto? To znaczy ci inni.

Jan Trembecki
Przede wszystkim studentom chodziło tylko i wyłącznie o wolność,
o swobodę. O wolność, o swobodę
wypowiadania się. Też protestowali
przeciwko marksizmowi tak mówiąc
ogólnie, że za dużo tego jest w programie studiów. No a przede wszystkim o to, żeby właśnie było troszeczkę inaczej... No po prostu o demokrację im chodziło.

REPRESJE WOBEC STUDENTÓW
Franciszek Piątkowski
Potem były przesłuchania po prostu –
ja nie wiem, jaki klucz obowiązywał.
Wtedy już się wiedziało, że zamknięty został Janusz Bazydło z KUL-u,
którego zresztą doskonale znałem
i którego znam doskonale do dzisiejszego dnia. Mówiło się o prowokatorach, wskazywało się z imienia i nazwiska tych prowokatorów, no i były przesłuchania. Były przesłuchania
męczące szalenie.
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Janusz Bazydło
Skazano mnie na dwa miesiące aresztu. Oczywiście chcąc nie chcąc stałem
się bohaterem tego, co się tutaj działo i pamiętam już w więzieniu na ul.
Południowej w Lublinie jakieś takie
dziwne zachowania funkcjonariuszy
SB, które się koncentrowały na mojej
brodzie. Na mojej brodzie, tak. Strasznie chciano mi obciąć brodę [śmiech],
a ja niby się opierałem, ale oczywiście
wiedziałem, że jeśli się uprą to do tego
dojdzie. I po wyroku – pamiętam to,
bo to kuriozalne – siedziałem wtedy
na tak zwanej kwarantannie, czyli dużej celi , skąd się za dzień, dwa, tydzień,
miesiąc jest przewożonym do innych
więzień. Więc to jest takie miejsce,
gdzie jest kilkunastu różnego autoramentu więźniów, kryminalnych z reguły, złodziei i jakichś tam innych
przestępców. No i ja jeden. I pamiętam taką scenę, kiedy przyszli mnie
strzyc, golić. Już po wyroku, więc
mieli do tego prawo. Ja powinienem
wyglądać tak, jak wszyscy normalni
więźniowie. I spodziewając się, że będę stawiał opór, [przyszli we czterech].
Więc powiedziałem „Oczywiście, że
nie godzę się, ale... ale tnijcie”. Posadzono mnie na stołku na środku celi i ostrzyżono mi połowę głowy. Byłem do połowy łysy, a do połowy miałem włosy i brodę. Fryzjer więzienny
tak mnie obciął, że pół głowy miałem
z włosami, a pół bez [śmiech]. Myślałem, że gdybym ja był wśród tych kilkunastu ludzi, to pewno bym się z tego śmiał, no nie? Tymczasem cela zachowała śmiertelną powagę. Nikt nie
robił sobie żartów z tak ostrzyżonego młodego chłopaka. A ja po tym
strzyżeniu poczułem się już trochę
wolniejszy albo też, no, bardzo wolny, bo ja już nie miałem nic do stracenia. Straciłem brodę i włosy. Już nie
miałem nic więcej [śmiech] do strace-
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nia. Miałem oczywiście, ale byłem tego nieświadom. Wychowany na tradycji wojennej, na lekturach, których mimo wszystko było sporo, wiedziałem,
jak wyglądały odsiadki w czasie wojny,
więc to pierwsze siedzenie w więzieniu było dla mnie, nie powiem, że radosnym okresem w życiu, no nie, ale
towarzyszyło temu siedzeniu zdumienie. Bo ja raz w tygodniu na przykład
chodziłem się kąpać w ciepłej wodzie
[śmiech], albo też dostawałem raz na
tydzień czy raz na dwa świeżą pościel.
Więc w porównaniu do standardów
z Syberii czy tych z kazamatów niemieckich, to było coś, co trzeba było
uznać za pewne dobro [śmiech]. Więc
nieźle mi się siedziało.
Potem, w Krasnymstawie, na rygorze obostrzonym byłem pod celą sam.
Było to bowiem więzienie, gdzie pracujący, poza mną, więźniowie jeździli do pracy. Mój dzień wyglądał w ten
sposób, że ja byłem budzony o czwartej rano i zaraz potem było śniadanie,
ponieważ więźniowie po szybkim zjedzeniu śniadania byli samochodami
wożeni gdzieś tam na okoliczne budowy w odległości kilkudziesięciu nieraz kilometrów. Gdzieś przed godziną szóstą nikogo już nie było w więzieniu poza mną. Miałem tylko dla siebie
schludną, przyzwoitą celę, w starym
carskim więzieniu, gdzie sobie chodziłem tam i z powrotem. Nie wiem,
to chyba miało pięć kroków w jedną
stronę, pięć w drugą. A nauczyłem się
chodzić wcześniej w Lublinie. Bo to jest
coś niesamowitego, to chodzenie pod
celą. […] Malutki pokoik, w którym
dwie pary chodzą wzdłuż i dwie pary chodzą wszerz. Ci, którzy chodzą
wszerz, chodzą oczywiście, nie wiem,
trzy, cztery kroki, bo chodzenie ograniczają jeszcze łóżka. I to wszystko musiało być tak zgrane, że chodzi się, no,
że tak powiem, w sposób niekontrolowany zupełnie. Dwie pary chodzą, jed-
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na za drugą. I to się tak mija, wie pani,
jak w zegarku [śmiech]. I tak się chodzi
godzinę, dwie, no bo trzeba coś robić.
I się chodzi, rozmawia oczywiście, nie
zwracając już uwagi na skomplikowany mechanizm tego chodzenia, bo to
trzeba było wszystko sobie wyliczyć
jakoś tam praktycznie. Więc w Krasnymstawie byłem sam i mogłem sobie
chodzić do woli. Tam także poznałem smak boczku, którego wcześniej
nie jadłem, bo mi na Wielkanoc ksiądz
proboszcz przez klawisza podkopsał
paczkę, w której był rogalik, nie wiem
czy też masło, dziesięć jajek na twardo i kawałek boczku. Klawisz zamknął
mnie w takim schowku na szczotki
na korytarzu, kazał zjeść te wszystkie
jajka i oddać skorupki. Zjadłem oczywiście bez problemu, a boczek przyniosłem pod celę. Noże trzymało się
w szparach w posadzce, na nitce zakończonej supełkiem. Tak że wkładało się nóż gdzieś głęboko pod klepkę
i potem chcąc go wyjąć… łapało się
końcówkę tego supełeczka i wyciągało się nóż. Wyciągałem nóż, kroiłem sobie kawałek boczku… strasznie mi smakował, a potem chowałem go w najbardziej odległy kąt celi,
pod łóżko. Po chwili znowu wyciągałem wszystko [śmiech]. I w ten sposób
zjadłem cały chyba półkilowy boczek
w ciągu kwadransa. Po wyjściu ważyłem 67 kilogramów, przed około 84.
Potem, przed końcem, [kilka dni]
przed wyjściem, w maju już, z chęcią
brałem udział w jakichś pracach porządkowych w ogródku więziennym,
przed więzieniem, od ulicy. Więźniowie wracali gdzieś między godziną 16 i 17. Więc ja od godziny 6 rano
do 16‑17 byłem sam w całym więzieniu. Potem to wszystko wracało i natychmiast potem był obiad, a 15 minut, pół godziny po obiedzie była kolacja. A o godzinie 18 można było się
kłaść do łóżka i kimać. [śmiech]
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Rygor obostrzony polega na tym,
że nie ma się prawa do widzeń, paczek
i listów. Z okna celi widziałem czubek
drzewa w końcu z małymi listeczkami
wróżącymi dla mnie koniec odsiadki. W połowie maja, podziękowawszy
proboszczowi za wielkanocne wiktuały wróciłem do Lublina. Pracę [magisterską] napisałem w sześćdziesiątym
dziewiątym i zaraz potem zacząłem
pracę w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, któremu
byłem wierny przez ćwierć wieku.

Ryszard Setnik
To oczywiście było ważne, że ferment
był na uczelni jednej i drugiej, [tak samo] zbieranie pieniędzy [na grzywny].
Nauczyciele akademiccy na UMCS
dawali pieniądze. Opiekun mojego roku polonistyki, doktor [Zdzisław] Jastrzębski dał parę groszy. Kilku innych
adiunktów, asystentów też się składało. Po cichu oczywiście, bo to wtedy
natychmiast pojawili się jacyś opiekunowie koła ZMS naszego, ponieważ
przewodniczący ZMS na pierwszym
roku polonistyki został pierwszy zatrzymany na tym poniedziałkowym
wiecu. Tego samego dnia ja zostałem
pod jego nieobecność przewodniczącym ZMS i próbowaliśmy jakoś rozrabiać. Dawało mi to tytuł do tego, że
negocjowałem różne rzeczy, straszyłem. Pamiętam, że raz mi się wyrwało
na korytarzu, że jak Bronek [Kowalski]
nie wyjdzie, to jeszcze raz wyjdziemy
na ulicę. To przez niektórych było zauważone, z pewną zgrozą, i byłem obserwowany z całą pewnością od tego momentu dosyć uważnie. Bronek
wyszedł zresztą po kilkunastu godzinach. Między innymi dlatego, że jego ojciec był ustosunkowany, pracował w strukturze związków zawodowych, miał pewne wpływy. [Ojciec]
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podpadł i to dla niego było też groźne, bo w marcu wykorzystywano [jako pretekst] do załatwienia wyrzucania [z pracy] określonych osób za zachowanie ich dzieci. Więc jeżeli córka/
syn dała się zauważyć w Marcu, wtedy
ojciec/matka, jeśli pełnili jakieś funkcje, mogli mieć problemy. Oczywiście
[oficjalnie] mieli problemy z innego
powodu […].
U nas sytuacja była taka, że toczyły
się te różne dyskusje, spotkania marcowe, et cetera i to trwało przez cały
miesiąc kwiecień. Wtedy Bronek na
przykład był najpierw w HrubieszowieXXXII, a potem, jeśli dobrze mówię,
gdzieś nad granicą NRD. Chyba w Żaganiu. […] Po miesiącu został wypuszczony, przed 1 Maja. I na 1 Maja żeśmy
postanowili pójść na pochód. To jest
jedyny pochód, który pamiętam na
studiach, na którym byłem. Mało tego, włożyliśmy białe koszule i bardzo
jaskrawe, czerwone krawaty, a Bronek
nawet wziął szturmówkę, co prawda
biało-czerwoną, ale niemniej szturmówkę do ręki. To był rodzaj takiego
happeningu czy jakiegoś innego zachowania na odreagowanie.
Zebranie ZMS na naszym roku zostało zwołane nie przeze mnie, tylko
przez instancje wyższe – Komitet Wydziałowy i Uczelniany ZMS na 2 maja. W moim kole były 42 osoby. Wtedy w Lublinie był Żabiński. To był taki
działacz partyjny do spraw młodzieży.
Nie pamiętam jego funkcji, ale wiem,
że on wtedy był w Lublinie i między
innymi interesował się strukturami studenckimi i ZMS-owskimi. Robił karierę nawet przez pewien okres.
Wyglądało na to, że to będzie ważna postać władzy. Na zebraniu, które
się odbyło 2 maja były 42 osoby, które były członkami [koła]. Miało być
tak, że mamy wyrzucić z ZMS Bronka Kowalskiego, [ukarać go] dla przykładu. Stało się dokładnie odwrotnie.

XXXII
Odbywał tam
służbę wojskową.

Następne strony:
Pochód na tle Chatki Żaka.
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.).
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W 1957 r. Ryszard
Gorzela został skazany na karę śmierci za
zamordowanie własnych rodziców. Sprawa
ta wzbudziła ogromne zainteresowanie
lokalnej społeczności, szczegółowo relacjonowały ją lubelskie
dzienniki, które dodatkowo wdały się w polemikę co do kulisów
zbrodni.
XXXIII
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Nie tylko żeśmy go nie wyrzucili, ale odmówiliśmy w ogóle tego typu gestów, które pochodziły właśnie z Komitetu Uczelnianego, z Komitetu Wydziałowego. I skończyło
się to dla tych instancji kompletną
porażką. A zebranie całe zakończyło się tym, że w którymś momencie
pod sam koniec wstał przedstawiciel
Komitetu Uczelnianego i oświadczył,
że nasze koło ZMS na pierwszym roku polonistyki zostaje rozwiązane.
Bronka nie wyrzuciliśmy z ZMS, zatem wszyscy członkowie koła zostali wyrzuceni i odbył się nowy nabór.
Z tym, że oczywiście to już był ceremoniał pewien formalny, polegający
na tym, że z każdą osobą, która powiedziała, że ewentualnie chciałaby
być w ZMS, instancja wyższa przeprowadzała rozmowę. Kilkanaście
osób z tych 42 poddało się tej procedurze i powstało takie kulawe w sumie, kompletnie bez autorytetu koło ZMS i nie bardzo aktywne na naszym roku.
Ja natomiast szalenie chciałem poznać Andrzeja Klimowicza, ale niestety nie miałem z nim żadnych
punktów stycznych. Z moich znajomych nikt go nie znał. To były zupełnie inne środowiska, on był na studiach starszy, ja dopiero studia zaczynałem. Robiłem nawet taki numer, to pamiętam jak dzisiaj, Andrzej
szedł z jakąś kobietą, potem wiedziałem, że to była Ewa, ale wtedy nawet
jeszcze nie wiedziałem kto jest. Czyli
szedł ze swoją żoną, od strony Chatki
Żaka, a ja od „humanika” do Chatki
Żaka. I tak plus minus na przejściu na
Sowińskiego, żeśmy się mijali. Ja bardzo wylewnie się ukłoniłem. Chciałem się dać zauważyć Klimowiczowi, no ale potem zdałem sobie chwilę później sprawę, że jak ja tak wylewnie chcę się dać zauważyć, to on
ma prawo pomyśleć, że to jakiś facet,

który ma powiedziane, że ma się dać
zauważyć, zaprzyjaźnić i wyjdę jeszcze na kapusia. Więc kompletną rozterkę miałem.

KAMPANIA PROPAGANDOWA
Ryszard Setnik
W Lublinie wtedy były dwa dzienniki:
„Sztandar Ludu”, organ Komitetu Wojewódzkiego i „Kurier Lubelski”, który
po 1957 roku, trochę na bazie morderstwa Ryszarda Gorzeli zrobił się popularnyXXXIII, nawiązując do „Kurjera
Lubelskiego”, wychodzącego jeszcze
w międzywojniu i XIX wieku chyba.
Co ciekawe, pierwsze publikacje
[o wiecu w Chatce Żaka], które pojawiły się w „Kurierze”, były w miarę, jak na tendencję ówczesną marcową, obiektywne. To znaczy, to się dało
czytać. I to oczywiście nie było takie
super dziennikarskie, jeśli byśmy dzisiejsze kryteria przyłożyli. Ale [daleko było] do tych nagonek, które potem
powstawały w „Sztandarze Ludu” […].
Pierwsze teksty były dosyć obiektywne, tak jak sobie to zapamiętałem,
sami byliśmy i zdziwieni, i zadowoleni w pewnym sensie. I też myśleliśmy,
że to nabiera jakby innych wymiarów.

Jan Trembecki
Jeśli chodzi o „Kurier Lubelski”, była to względnie wierna relacja [z wiecu w Chatce Żaka]. To znaczy, nie było pisane, kto co powiedział z imienia i z nazwiska, tylko jakieś problemy,
które były tam stawiane, kwestie stawiane przez studentów [były] opisane.
Na tyle, na ile było można. No bo jak
oni tam mówili, że dobrze byłoby gdyby na przykład przegonić armię radziecką, Rosjan z Polski, no to tego przecież
nikt nie puści.
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Leszek GzellaXXXIV
(31.03.2006, rozm. T. Czajkowski)
Wtedy też pojawiły się w gronie naszych tutaj dziennikarzy różne stanowiska. Myśmy już przyjęli, to był przecież 1966, 1968 rok, przyjęliśmy nowych dziennikarzy. Wśród tych nowych dziennikarzy byli młodzi absolwenci po UMCS-ie i wszyscy w redakcji byliśmy oburzeni na artykuł, który
się ukazał na naszych łamach „Kuriera
Lubelskiego”, bardzo krytycznie oceniający te właśnie zdarzenia w Lublinie związane z protestem studentów,
studentów trudno powiedzieć z jakiej uczelni, tylko w ogóle środowiska
studenckiego. Oczywiście w tym artykule napisano o tym, że KUL-owcy
to prowodyrzy jacyś, niezdający sobie sprawy z rzeczywistości XXXV. Same pomyje wylano na tych studentów. I to całkowicie się nam nie zgadzało z tą opcją, jaką my obserwowaliśmy, jaką my odczytywaliśmy
w działaniach studentów i w tym takim pokojowym uśmierzaniu protestów ze strony rektora Seidlera, który
miał wpływ na tych studentów, który
umiał rozsądnie do nich przemówić,
który umiał uspokoić ich. Natomiast
ten artykuł, który się ukazał był oczywiście inspirowany przez tę UB-ecko-propagandową grupę i był jątrzący.
Dla mnie to był jątrzący materiał, który mógł spowodować następne jakieś
manifestacje. Ale nie spowodował, bo
już ci prowodyrzy byli wcześniej niejako uśmierzeni czy unieszkodliwieni
przez władze UB-ckie, SB-ckie. I my
od tego czasu przeżywaliśmy taki niesmak, że to nie wynikło z woli redakcji, z woli nas dziennikarzy, tych niejako redaktorów tego pisma, tylko z woli narzuconej. Mieliśmy pretensje do
koleżanki, która to napisała, pretensje,
które nas potwierdziły.
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Paweł Bryłowski
Tak mocniej utkwił w mojej pamięci Gomułka i jego przemówienia
z sześćdziesiątego ósmego roku pełne nienawiści, pełne takich oczywistych kłamstw dla ludzi, którzy mieli
tak ukształtowaną świadomość i takie
informacje jak ja, a jednocześnie mieliśmy pełną świadomość, że coś się
dzieje takiego, że nie możemy zdradzać swoich myśli zbyt głośno. Zaraz objawili się też koledzy i koleżanki,
którzy mieli inne zdanie. Raptem się
okazało, że z czarnego można zrobić
białe, że można awansować, że można
w tej zaczadziałej, a właściwie śmierdzącej atmosferze zrobić karierę, jak
niektóre kariery do dzisiaj trwają, zupełnie dobrze się mając, zresztą zmieniając flagi w zależności od sytuacji.
Wtedy to było przypomnienie chyba tego, co reżim komunistyczny może zrobić, choć zdaje się, że w porównaniu z tym, co ludzie przeżyli wcześniej to bezzębne to dość było, ale ofiary padły i padały przez dłuższy czas.

REAKCJE SPOŁECZNE
Małgorzata Wydra XXXVI
(02.02.2015, rozm. T. Klimowicz)
W 1968 r. był wiec na Uniwersytecie Warszawskim i rektor przemawiał
tam i w pewnym momencie powiedziałXXXVII, że wszyscy studenci kucają.
I jak wszyscy studenci kucnęli to zostali SB-cy, którzy przyjechali samochodami z napisem Teatr Lalkowy z Białegostoku albo coś innegoXXXVIII i byli
wmieszani w tłum studentów. I później zaczęli „pałować”. Moja siostra usiłowała przejść wierzchem przez parkan i złamała nogę. Te wydarzenia

Leszek Gzella (wł.
Alojzy Leszek Gzella, 1932), dziennikarz,
publicysta, historyk lubelskiej prasy. W 1968
roku związany z „Kurierem Lubelskim”. Prezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich
(1980-1991). Od lipca 1990 roku redaktor
naczelny „Dziennika
Lubelskiego” (obecnie
„Dziennik Wschodni”).
Po przejściu na emeryturę w 1997 roku prowadzi wydawnictwo
GAL.
XXXIV

XXXV
Prawdopodobnie
uwaga dotyczy artykułu W niedobrej sprawie, „Kurier Lubelski”,
12 III 1968 r.

Małgorzata Wydra (ur. 1952), w 1968 r.
uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek,
siostra Ewy Klimowicz.

XXXVI

Tych słów nie wypowiedział rektor UW,
prawdopodobnie zrobił to któryś ze studentów.

XXXVII

Na autokarach
miały być nazwy zakładów pracy.

XXXVIII
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We wzmiankowanym budynku obecnie
jest szkoła podstawowa, a Biblioteka Pedagogiczna ma siedzibę
przy ul. I Armii Wojska
Polskiego.

XXXIX

Piotr Kłoczowski
(1949), w 1968 roku
student filologii polskiej KUL. Obecnie
wicedyrektor Muzeum
Literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie, kurator Instytutu Dokumentacji
i Studiów nad Literaturą Polską, wykładowca Akademii Teatralnej
w Warszawie, redaktor
serii wydawniczej
Biblioteka Mnemosyne w gdańskim wydawnictwie słowo/
obraz terytoria.
XL
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wywarły na mnie niesamowite wrażenie, bo ja byłam nasiąknięta tą opozycyjna atmosferą. [...] Chodziłam
wtedy do liceum, które się nazywało
Urszulanki, na ul. Narutowicza, tam
gdzie teraz jest Biblioteka Pedagogiczna XXXIX. […] I tam odbył się wiec, taki potępiający, jak w zakładach pracy
i w liceach też. To było liceum i szkoła podstawowa razem. Ja byłam wtedy
w pierwszej klasie liceum. Nasza pani
dyrektor [...] to nie była żadna urszulanka, tylko taka z nadania partyjnego.
Ale grono pedagogiczne było z dawnych czasów. I ona zwołała taki wiec
potępiający uczestnictwo studentów
w wydarzeniach niesłusznych. [Dyrektorka] odczytała taki apel, że potępiamy, że młodzież potępia… Taka tyrada.
I pamiętam, że z wściekłości i niezgody na to, co oni tam mówią, wyszłam
przed szereg – później byłam przerażona tym, co powiedziałam – i powiedziałam, że to jest wszystko nieprawda. Że ja wiem, że było inaczej,
bo moja siostra tam była i złamała nogę i wszystko mi opowiedziała. Wszyscy zamilkli. [...] Oczywiście byłam
na „dywaniku” u pani dyrektor i obniżono mi ocenę ze sprawowania. Ale
miałam satysfakcję, bo moje koleżanki z maturalnej klasy podchodziły do
mnie – też miały rodzeństwo na studiach i wiedziały o co chodzi – i mówiły: „Gratulujemy Ci, dobrze, że tak
powiedziałaś. Ja też wiem o tym, ale
ja się bałam, bo ja mam maturę”.

Piotr Kłoczowski XL
(19.05.2008, rozm. W. Wejman)
[W 1967 roku] rozpocząłem właśnie
studia na filologii polskiej na KUL-u,
ale byłem z nich wyrzucony bardzo
wcześnie, bo w lutym 1968 roku, czyli jeszcze przed Marcem. I byłem wyrzucony zupełnie nie z powodów politycznych, ale za bardzo burzliwy

okres w moim życiu. Mój ojciec Prof.
Jerzy Kłoczowski był wtedy dziekanem i skreślił mnie z listy studentów. Potem odbyłem służbę wojskową […] Byłem postrzegany w wojsku jako osoba, która była na studiach.
Nikt nie patrzył dokładnie kto, dlaczego. [...] Więc byłem postrzegany przez
wszystkich oficerów i podoficerów jako ktoś z tej pomarcowej sytuacji.

Paweł Bryłowski
Kolegów z Warszawy, z Krakowa spotkałem parę miesięcy później, bośmy
mieli w sierpniu sześćdziesiątego ósmego roku pierwszy obóz wojskowy.
Taki był system szkolenia tych oficerów rezerwy, że po pierwszym roku
studiów mieliśmy obóz wojskowy, taki rekrucki, który nawiasem mówiąc
wspominam bardzo dobrze z różnych powodów. Wtedy był też sierpień
sześćdziesiątego ósmego roku, to był
najazd na Czechosłowację. Pierwsze
objawy tego najazdu widziałem wracając z krótkich wakacji lipcowych,
kiedy od początku sierpnia miałem
zgłosić się w Ciechanowie na ten obóz
wojskowy, a byłem z kolegami i bratem młodszym w Serpelicach nad Bugiem i wracaliśmy. Widzieliśmy rozbite rosyjskie ciężarówki wojskowe albo
bez znaków w ogóle, a świadczyło to o
tym, że one nocą przemieszczały się
po tych dość ciasnych drogach i tam
zdarzały się, jak zwykle przy takim
dużym przemieszczeniu wojsk, katastrofy czy awarie. Przyznam, że wtedy żadnej wagi nie przywiązywaliśmy do tego widoku. Ot, wydawało się
nam, że przemieszczała się jakaś kolumna [na] ćwiczenia, jak to zwykle,
sam miałem jechać przecież do wojska, więc mnie to nie dziwiło, że komuś się tam coś przytrafiło. W czasie tego pobytu w wojsku dowiedzieliśmy się o inwazji na Czechosłowa-
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RELACJE
cję z dwóch źródeł. Było to tak, że koledzy mając służbę w nocy podawali
te informacje z Radia Wolna Europa,
bo słuchali sobie, a jednocześnie całą noc huczało nad nami niebo, właśnie setkami samolotów transportowych, to się tak jedno z drugim złożyło. To takie dziwne wrażenie, bo jest
się w mundurze, niby na tym szkoleniu, ale człowiek nie wie, co się z nim
stanie za chwilę, jaki padnie rozkaz.
Przejaw oporu w wojsku też był, taki
bunt. Otóż mieliśmy wśród siebie takich uzdolnionych kolegów, jeden potem w kabaretach nawet występował,
na poczekaniu ułożone były piosenki i następnego dnia, kiedy maszerowaliśmy wieczorem na kolację to śpiewaliśmy taką piosenkę, do dziś pamiętam: „Niech żyje nam towarzysz Stalin/ co usta słodsze miał od malin./
Niech żyją nasi sojusznicy/ Amerykanie i Chińczycy./ Niech żyje nam Armia Czerwona/ wczoraj do Pragi sprowadzona”, i tak dalej, były tego typu
historie. Potem „Żołnierz dziewczynie nie skłamie”, w refrenie była mowa
o tym, że „wstęgą szos do tej Pragi złotej skoro przyszedł na to czas”. Awantura była przednia, zjechał jakiś generał na to miejsce, bo to była demoralizacja wojska. Ustawili nas dosłownie
w gaciach na tym apelu, jak kto stał,
kogo tam gdzie dopadli i robili przesłuchania kto to śpiewał. Okazało się,
że oczywiście były wtyki, ktoś donosił,
atmosfera była dziwaczna, jak na apelu obozowym.

KAMPANIA ANTYSEMICKA
Leszek Gzella
Odczuliśmy jak bardzo, jak szeroko,
jak głęboko w redakcję, w nasze myślenie weszły te oficjalne stanowiska
władzy. „Sztandar Ludu” zwłaszcza
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w tym czasie opisywał różnych ludzi,
pracowników nauki ze środowiska lubelskiego, którzy są pochodzenia żydowskiego i to miało niby coś znaczyć.
Był taki profesor Parnas, który prowadził ten ośrodek, Instytut Medycyny Wsi XLI. On został opisany tam, jakieś brudy powylewano na głowę jego, pewnie część zasłużonych, część
w ogóle wymyślonych. Wtedy też zaczęto tak przyglądać się kto w tym
środowisku dziennikarskim jest Żydem, a kto nie jest Żydem. Przypominam sobie takie, ale to znacznie
wcześniej prowadzone rozmowy – albo może to było właśnie i w tym okresie – z Antonim Michalakiem. To był
artysta malarz z Kazimierza, portrecista, również i on przyjechał do Lublina i robił portrety rektorów UMCS-u.
Czyli zamawiano u niego niejako portrety wcześniejszych rektorów i na
podstawie zdjęć on te portrety przygotowywał. I ja zrobiłem z nim wywiad dla „Kuriera Lubelskiego”. Spacerowaliśmy po [ulicy] 3 Maja, to były ciepłe miesiące, pewnie lipiec, może czerwiec i on mnie namawiał, żeby przyjść do jego pracowni, a tę pracownię usytuował w „Lubliniance”. […]
Wtedy, w tej rozmowie zagadał „Proszę pana, a kto w redakcji jest Żydem?”.
Mnie to zaskoczyło bo nigdy się tak nie
zastanawiałem, ale tak głośno myślałem „Nie mam pojęcia, może Gnot”, redaktor naczelny nasz, bo on utrzymuje, że jego rodzina pochodzi z Węgier…
Z redakcji „Sztandaru Ludu” [opowiadałem dalej] to wiadomo, że tam jest
Sara Nomberg-Przytyk, Gogołowska
i jeszcze kogoś pewnie, wspomniałem.
A on w pewnym momencie mówi „Ale
wie pan, mówi się, że pan jest Żydem”
[śmiech]. Więc mnie to trochę rozśmieszyło, ale byłem zaskoczony taką
ewentualną opowieścią, bo tam może
ludzie tak mówili. No i wtedy pochwaliłem się swoją pomorskością.

W 1968 r. Parnas
pracował na Akademii
Medycznej. Wcześniej był organizatorem
i do 1964 r. pierwszym
dyrektorem Instytutu
Medycyny Pracy i Higieny Wsi.
XLI
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Zofia Siwek (1937),
od 1954 roku pracownica sektora budowlanego, zaangażowana
m.in. w budowę miasteczka akademickiego UMCS, pod koniec
lat 60. zaprojektowała beton wykorzystany
do budowy pomnika
Walki i Męczeństwa
na Majdanku.
XLII

XLIII
Michał Hochman (1944), syn Gołdy
Hochman, jako nastolatek zaczął śpiewać
w zespole jazzowym,
zdobył liczne nagrody
i wyróżnienia w konkursach i plebiscytach
(m.in. na Festiwalu Artystycznej Młodzieży Akademickiej
w 1967 roku w Świnoujściu). W 1962 spopularyzował w wersji
bigbeatowej piosenkę Konik na biegunach. W 1968 roku
wstrzymano wydanie jego płyty i emisję
programu telewizyjnego z jego piosenkami.
W 1969 wyjechał z rodziną do USA.

XLIV
Roman (Szloma Chaim) Litman
(1933), po ucieczce
w 1939 roku na tereny zajęte przez ZSRR,
rodzina została zesłana na Syberię, potem do Kazachstanu.
W 1945 roku wrócili do Lublina. Ukończył
Politechnikę Warszawską. Przez wiele lat
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Zofia SiwekXLII
(18.04.2016, rozm. P. Lasota)

Michał HochmanXLIII
(22.10.2015, rozm. W. Wejman)

Pracowałam z Żydami, to byli porządni ludzie. Później, ten [19]68 rok,
gdy zaczęła się nagonka na Żydów.
Ci, co byli w mojej pracy, to byli bardzo
sympatyczni ludzie. Jak ja przyszłam
do pracy w [19]54 roku, dyrektorem
w naszym zakładzie był Żyd. Cukierman się nazywał, ale spolszczone nazwisko miał Cukrowski. To był człowiek w porządku, on naprawdę interesował się budową. Większość czasu
spędzał ubrany w gumiaki niż w jakiś
dyrektorski strój, przeważnie był na
budowie. […] Główny księgowy, nazywał się Władysław Nachlik, też był Żydem. To był bardzo sympatyczny pan.
[…]
I wtedy w zakładzie pracy było zebranie. Sekretarz partii z mównicy
powiedział takie słowa, które pierwszy raz słyszałam w życiu. Do Żydów
– ale ilu tam, dwóch Żydów było, nie
bardzo było do kogo mówić, że: „Wy
mówicie, że to są nasze ulice, wasze
kamienice”. Czy coś takiego. Nie wiedziałam bardzo, o co chodzi, no, ale
takie hasło usłyszałam wtedy po raz
pierwszy. I wtedy ta nagonka na nich,
to była taka nieprzyjemna, zresztą zupełnie nie pasowała do tego pana, który był sekretarzem partii, bo znałam
jego poglądy, takie prawdziwe. No,
był tym sekretarzem partii, ale tak na
pół gwizdka. Był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego, przeszedł z armią polską aż do Berlina. Wiele przeżył, bo prawdopodobnie byli wysiedleni, tak że wiele przeżył. Ten główny księgowy, na tym zebraniu taki był
bardzo smutny, spuścił głowę i tak całe zebranie przesiedział. Ze spuszczoną głową, tak jakby nie czuł się winny,
ale taki jakby pokonany. Jeszcze przez
jakiś czas był tym księgowym, a potem
zniknął, nie wiem gdzie.

Jak tata szedł ulicą, to niektórzy odwracali głowę, bo nie chcieli mieć [z nim
kontaktu], bali się. Ale tata z kolei miał
dużo takich przyjaznych ludzi, bo opowiadał mi, że jak prowadził sklep, to
przyszedł taki pan do niego i mówi:
„Panie Hochman, bardzo proszę, żeby
pan się nie wypowiadał na temat Izraela”, bo został wysłany, żeby sprowokować, tak że to był przyjazny człowiek.
A parę osób było nieprawdopodobnie
solidarnych z nami: pan Sendecki, pan
Giertycz, który odwoził na lotnisko
najpierw rodziców, a potem mnie. Jurek Księski też odprowadzał mnie.

Roman LitmanXLIV
(16.07.015, rozm. T. Czajkowski)
[1968 rok] był dla mnie też trudny, ale
nie najgorszy. Widziałem co się dzieje. Brat mój został wyrzucony z politechniki. Ludzie zaczęli wyjeżdżać.
Ale do mojego biura [projektów] przyjęto w tym czasie dwóch Żydów. Dyrektorem biura był podpułkownik czy
pułkownik z Wojska Polskiego, ale on
wcześniej już opuścił wojsko.

Leszek Gzella
[Jeżeli chodzi o przejawy antysemityzmu, to] myślę, że byli ludzie, którzy
byli pośrednio przymuszani do opuszczenia Lublina. W gronie dziennikarskim to był jeden [Henryk] Izraelewicz,
fotoreporter, który wyjechał wtedy do
Szwecji. Ale dziennikarze [raczej nie].
Gogołowska została. Sara Nomberg
wyjechała, o niej się opowiadało dużo, ponieważ jej mąż, Przytyk, był do
1954 r. szefem UB i dyrektorem czy
kierownikiem więzienia na Zamku.
Czyli niektórzy mówili „no, przecież
to on tam aresztował, on tam coś”.
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Ich dwaj synowie chodzili do Lice- związana z Urzędem Bezpieczeństwa
um im. Zamoyskiego i opowiadano
poprzez tego swojego męża. Czyli
wtedy, że się bali nauczyciele tych
to tak wyglądało. Odeszła ze „SztanPrzytyków, bo oni byli niebezpieczni
daru Ludu”, „Kurier Lubelski” poi tak dalej. I oni, ci Przytykowie, wy- wstał w 1957 r., a pewnie rok później
jechali. Ja nie wiem czy stary Przy- ten „Głos Ziemi Lubelskiej”, który
tyk żył wtedy, ale w każdym razie
ona redagowała. Czyli jak gdyby dla
Sara Nomberg wyjechała i ci dwaj
złagodzenia jej nowej sytuacji dano
chłopcy wyjechali. Później tak opo- jej możliwość pracy nadal w redakcji.
wiadano, że gdzieś tam jeden z nich
I tak dotrwała do tego 1968 r. Bo ja nie
zmarł nieszczęśliwie w tym Izraelu. umiem powiedzieć, czy jej wyjazd był
Czyli Izraelewicz i Nomberg-Przy- po 1968 r. i jak długo po 1968 r. Tak
tyk ze środowiska dziennikarskiego
mi się wydaje, że dziesięć lat trwał
opuścili Lublin. Do niej miano ciągle
ten tygodnik „Ziemia Lubelska”. […]
pretensje, do Sary Nomberg-Przy- I wtedy wyjeżdżali. Izraelewicza kotyk, bo ona w „Sztandarze Ludu” by- jarzę sobie z tą datą bardzo wyraźnie,
ła sekretarzem redakcji, sekretarzem
to było dosyć takie w naszym środoPOP-u XLV, przez nią Jerzy Dostat- wisku czytelne, jednoznacznie czyni stracił pracę, przez pięć lat musiał
telne. Wszyscy wiedzieli, że on jest
pracować w innym niejako zawodzie. Żydem, nikt tego wcześniej nie ukryAle ona miała często rozmowę ze swo- wał, śmiano się z niego, jakoś dowcipimi pracownikami: „Czy ja mam za- kowano, bo on miał taki sposób zadzwonić do Przytyka?”, to był szan- chowania rzucający się w oczy. Nietutaż i o takim jej zachowaniu opo- zinkowy fotoreporter, potrafił domawiadał mi parokrotnie Stefan Pio- gać się, żeby w prezydium jakaś osoba
trowski, który pracował w „Sztanda- się uśmiechnęła w czasie uroczystorze”, był w dziale miejskim, a później
ści. Był taki bezpardonowy. Jego wybył u nas sekretarzem. Również ten
jazd był taki znaczący i bardziej koWelcz, tylko Welcz miał takie trochę mentowany niż Sary Nomberg-Przytendencje do przerysowywania, więc
tyk, która już była poza redakcją gatak nie zawsze wprost mu wierzyłem, zetową, no bo tam w piśmie to inaczej
ale to było coś [na rzeczy]. On potra- to wyglądało. Czyli była jak gdyby na
fił te scysje z sekretarzem Sarą Nom- „outsidzie” wśród sztandarowych poberg [opowiadać], a ona szantażowała
staci prasy lubelskiej. Ona należała
tych swoich młodych chłopaków ta- do takich na pewno i nie była lubiana.
kim właśnie odnośnikiem: „Czy mam
Była krytykowana cały czas i nie ciezawiadomić Przytyka?”, „Czy chcesz
szyła się autorytetem wśród dziennisię spotkać z Przytykiem?”, czyli sze- karzy. Nie mówię u czytelników, bo
fem niejako.
to wtedy inne były relacje. Dopiero
Przede wszystkim po 1956, 1957 później nazwiska dziennikarskie też
r. ona jako ta dziennikarka w „Sztan- zaczynały coś znaczyć dla opinii spodarze Ludu”, która [dotąd] tam trzę- łecznej. Ale wtedy na początku to się
sła całą redakcją, mimo że nie by- może mniej też dziennikarze afiszoła szefem tej redakcji, tylko jednym
wali się swoimi nazwiskami. Zawsze
z członków kierownictwa bezpośred- przypominam sobie Zygmunta Miniego, ona raptem traci pracę. Czyli
kulskiego, który używał tyle rozmaiją się zwalnia, a zwalnia się bo to by- tych pseudonimów, że właściwie sam
ła osoba, która no w jakiś sposób była
się w nich gubił.
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pracował w Wojewódzkim Biurze Projektów w Lublinie,
gdzie kierował zespołem projektującym
mosty i drogi. Pełnił
funkcję przewodniczącego Filii Lubelskiej
Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Warszawie. Jest członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów
w Lublinie i wiceprezesem Fundacji „Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie”.
XLV
Podstawowa Organizacja Partyjna.

Następne strony:
Studenci pod Chatką Żaka.
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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Franciszek Piątkowski

XLVI

W 1968 r. Parnas
był kierownikiem
katedry na AM.

Miriam (Maria)
Kuperman, z domu
Weiler (1948), jej rodzice pochodzili z Drohobycza. Po wybuchu
wojny uciekli na obszar Polski zajęty przez
ZSRR. Okres okupacji przeżyli w Uzbekistanie. W 1954 rodzina przeniosła się
z Wrocławia do Lublina. Mieszkali przy ulicy
Długiej. W 1967 rozpoczęła studia na Wydziale Chemii UMCS.
W 1968 wraz z bratem wyemigrowała
do Izraela.
XLVII

XLVIII
Josef Kliger
(1948), mieszkał z rodzicami i bratem
przy ulicy Lubartowskiej, w 1968 roku studiował ekonomię
na SGPiS-ie w Warszawie. Za udział w wydarzeniach marcowych został na rok
zawieszony na uczelni. W 1969 roku wyjechał z Polski do Izraela.
W 1972 roku wyemigrowali także jego
rodzice.
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Wtedy temat żydowski, do połowy marca, przynajmniej w Lublinie, w kręgach,
w których ja się obracałem, na dobrą
sprawę nie dyżurował. Myśmy mówili
– „A tam!”. Ja byłem kilka razy w życiu
przesłuchiwany i pytano mnie – nie
będę wymieniał nazwisk, bo to nie ma
nic do rzeczy – o nazwiska moich znajomych, moich przyjaciół, moich kolegów, o których wiedziałem, bo nie musieli przede mną tego ukrywać. Ja bywałem w domach, gdzie zachowywano pewne tradycje, bywałem w dwóch
takich domach, miałem dużo kolegów.
Ja byłem zaskoczony, ja byłem głupi,
ja byłem niedojrzały, ja byłem jakiś taki zapędzony, mnie interesowała poezja przede wszystkim, filozofia, ba, systemy filozoficzne tworzyłem, pisałem
poezję, napisałem piękny wiersz poświęcony przyjaźni polsko-radzieckiej
– dostałem serię pytań i nim ta seria
wybrzmiała do końca, dowiedziałem
się na Narutowicza co jest grane, że
wszystkie nazwiska były z tej listy. Pytano mnie o opinie, ocenę.

Piotr Kłoczowski
[Jeszcze] w liceum Staszica, w maturalnej klasie przyjaźniłem się z Józefem Parnasem, synem profesora Parnasa, który był profesorem Akademii
MedycznejXLVI. To taka ważna licealna
przyjaźń, bardzo intelektualna, z lekturami Manna, Kafki, Camusa… Józef
Parnas został wyrzucony z I roku studiów w Akademii Medycznej w Lublinie. Był bezpośrednią ofiarą tej antysemickiej fali w 1968 roku. To był dla
mnie szok, bardzo to przeżywałem…
osaczenie jego rodziny, próbę naszej przyjaźni, wyjazd Józka z rodziną do Danii. Dziś jest uznanym psychiatrą. W bliskim mi szkolnym kręgu jest jeszcze kilka osób pochodze-

nia żydowskiego, na przykład Włodek
Przytyk, jego matka pracowała w lubelskim „Sztandarze Ludu” i oni też
opuszczają Polskę.

EMIGRACJA
Miriam KupermanXLVII
(14.06.2010, rozm. T. Czajkowski)
Nagle sześćdziesiąty ósmy rok to jak
grom z jasnego nieba. Nagle usłyszeliśmy, że jesteśmy piątą kolumną, że droga wolna. To było okropne. Nie można było otworzyć telewizji. Przestaliśmy oglądać telewizję, ale... Ja się bardzo szybko zdecydowałam, bo ja byłam chyba pierwsza z Lublina, która
wyjechała razem z moim obecnym mężem, który był moim chłopakiem wtedy. Mieliśmy po dwadzieścia lat. Powiedziałam dość. Nie mogę otworzyć
radia, nie mogę słuchać telewizji, nie
mogę tu żyć. Koniec. Poszliśmy, złożyliśmy papiery, wyjechaliśmy. [...]
Byliśmy zupełnie sami. Ojciec umarł
rok wcześniej i właściwie cała nasza rodzina była w Izraelu. Dwie siostry, kuzyni, kuzynki. Właściwie nie mieliśmy
ani jednego krewnego w Polsce wtedy.
I to też miało znaczenie. To nie tylko
sprawa polityczna. Ta sprawa polityczna po prostu przyspieszyła, pchnęła nas
do tego. Zawsze gdzieś miałam w głowie, że chcę jechać do Izraela. Ale ja byłam wyjątkiem, inni tacy nie byli. To po
prostu przyspieszyło.

Josef KligerXLVIII
(11.09.2009, rozm. T. Czajkowski)
[Rodzice] chcieli od lat pięćdziesiątych
wyjechać do Izraela na pewno. Zatrzymali się z tego czy innego powodu. Ja
na pewno w podejściu do polskości byłem inny niż oni, ja się czułem Polakiem
bardziej niż oni. Na pewno dużo bar-
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dziej. Podkreślałem swoją żydowskość
i nie miałem zamiaru z tego rezygnować, ale kulturalnie na pewno przynależałem do kręgu kultury polskiej w sposób jednoznaczny. Ja czułem się Polakiem, czułem się Polakiem pochodzenia
żydowskiego, bardzo związanym z kulturą i z Polską, i ze wszystkim. To było
nieprzyjemne, na pewno było nieprzyjemne. Ale z drugiej strony było to przekonanie, że nie mamy czego tutaj szukać. Nie można być zależnym od jakichś
kaprysów takiego czy innego człowieka
i wiedzieć, że nie można dostać pracy,
że nie można się rozwinąć w pracy.

Genowefa HochmanXLIX
(24.08.2005, rozm. W. Wejman)

zawodu, co ja będę robił na świecie?
Tu jest moje miejsce, to jest moja ojczyzna”. „Nie. Wszędzie pan znajdzie
i tu nie ma miejsca. Musi pan opuścić
Polskę”. Mąż przyjechał do domu, powiedział, że już nie ma co, trzeba zabrać wszystkie [rzeczy], zlikwidować
cały dom i wyjechać, nie ma wyjścia.

Michał Hochman
Wtedy w Kazimierzu tata powiedział, że wyjeżdżamy i namawiał mnie,
bo ja powiedziałem: „Absolutnie nie”.
I w końcu przekonali mnie, tata mnie
przekonał, moja dziewczyna mnie
przekonała, i zdecydowałem się pojechać. Rodzice wyjechali 17 września,
a ja dwa tygodnie później.

16 kwietnia 1968 roku po świętach
wielkanocnych, to był wtorek, mąż
Ryszard WeilerL
o dziesiątej przyszedł, otworzył sklep (24.11.2006, rozm. T. Czajkowski)
i zaraz przyszedł jakiś pan i doręczył
mu kartkę, że natychmiast musi za- Po pierwsze to ja miałem tutaj [w Izramknąć sklep. Jak nie, to będzie zasto- elu] rodzinę, wtedy jeszcze żyły dwie
sowana sankcja karna. No i zamknął, siostry mojego taty. W Polsce nie mianie było nic do powiedzenia. Ale mąż łem żadnej rodziny. A po drugie, ja za– ze wspólnikiem mieliśmy sklep, Rze- wsze uważałem, i to prawie mam
do dzisiaj, tak uważam... Jak już wypeckim – zaczął się starać, poszedł
jechać, to żeby być w każdym miejdo urzędu finansowego, przecież płacił
co miesiąc siedem tysięcy złotych po- scu tak jak wszyscy, żeby nie było tak,
datku, to była duża suma. Oni powie- że mnie wyprowadzą w nocy dlatego,
że jestem inny od wszystkich. Ja uwadzieli: „Chętnie pomożemy”. Wydział
Handlu też tak samo, ale powiedzie- żam, że nigdzie na całym świecie, łącznie z Ameryką, wszędzie, mniejszośli, że Partia jest przeciwko temu, że
ciom nigdy nie jest zbyt dobrze. Żenie mogą nic zrobić. Mąż pojechał do
by nie wiem jakie państwo było humaMinisterstwa Spraw Wewnętrznych
w Warszawie, rozmawiał z urzęd- nistyczne i demokratyczne, i tak dalej
nikiem. [Ten] powiedział mu jasno: – ludzie są ludzie i na ogół innych się
„Tu nie ma miejsca dla was. Musi- nie lubi. No, ja trochę przesadzam, ale
cie wyjechać. Świat jest duży. Wszę- [chciałem wyjechać do Izraela] dlatedzie będzie mógł pan na pewno pro- go żeby być tacy jak wszyscy.
wadzić sklep”. A mąż powiedział:
„Ja tu się urodziłem i ja tu jestem oby- Roman Litman
watelem tego kraju, to jest moja ojczyzna od prapradziadków. I gdzie ja te- Miałem już zamiar pozostać w Polsce. W [19]68 już miałem dzieci. Córraz pojadę? Ja już mam pięćdziesiąt
ka miała dziewięć lat, synowie miecztery lata, nie znam języka, nie mam
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Genowefa
(Gołda) Hochman
(1920-2008), pochodziła z rodziny kupieckiej
zamieszkałej w Siedliszczu. Po wybuchu
wojny razem z mężem
uciekła na obszar Polski zajęty przez ZSRR,
następnie zostali zesłani w okolice Nowosybirska. Powrócili do
Polski w roku 1946.
Mieszkała z rodziną przy Krakowskim
Przedmieściu.

XLIX

Ryszard Weiler
(1946), brat Miriam
Kuperman, w 1968
roku studiował na
Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie.
Wyemigrował do Izraela w roku 1968. Tam
ukończył studia i przez
wiele lat pracował
w szkole przy Instytucie Technologii Technion w Hajfie.
L
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li po sześć lat. Koledzy mi gratulacje
składali, że wojna, że Żydzi wygrali wojnę.
Byłem w zarządzie związku zawodowego, byłem skarbnikiem. I były wybory,
to był chyba ten najgorętszy czas nagonki na Żydów. Ktoś mnie podał, żebym
kandydował. Zgodziłem się. Okazało
się, że miałem najwięcej głosów, przeszło połowę. Chcieli, żebym był w tym
zarządzie związku zawodowego.
LI
Katarzyna Ciota
(1944), w 1968 r. pracowniczka Kuratorium Oświaty i Wychowania.
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Katarzyna CiotaLI
(04.03.2015, rozm. A. Góra, T. Klimowicz)
Pracowałam w kuratorium w 1968 roku. To było coś okropnego. Jak była ta czystka po 1968 roku, to wielu
ludzi wyjeżdżało. Ja nawet nie wiedziałam, że jest tyle osób narodowości żydowskiej. Nawet nie wiedziałam, bo ja nie rozróżniałam. [...] Masa ludzi przyjeżdżała do kuratorium
po dokumenty [dotyczące] wykształcenia. Być może po wojnie nie szukali tych dokumentów, ale wielu ludzi skończyło studia i nie miało dokumentów przez wojnę. Oni wszyscy
przyszli do kuratorium po dokumenty, że skończyli gimnazjum, co w ogóle skończyli. KUL już przecież istniał
i oni studiowali i na KUL‑u. Przychodzili po świadectwa. Ja widziałam rozpacz tych ludzi. Aż tak daleko nie było od 1944 roku. To nie jest, że mija
wiek i ludzie zapomnieli. To tak nie
było. I ja myślę sobie „O matko kochana!”. Byłam oddelegowana jako młodsza urzędniczka, żeby ich pokierować
i pomóc im w szukaniu tych papierów
i kwitów. Za bardzo nie chcieli żebyśmy pomagali, ale to czysto ludzkie
względy. A jakby tak mnie wyrzucili z
Majdanu [Wrotkowskiego], z Lublina?
Jak oni płakali. I nie dało się wytłumaczyć, że tam będzie lepiej. Bo ja nie
wiedziałam, co w tym Izraelu. Tzn. na
mapie wiedziałam, gdzie to jest, ale

co czeka tych ludzi. [...] Moja mama
mówiła: „Dopiero się wojna skończyła
i już znowu zaczynają”. [...] Ja widziałam rozpacz i tragedię w pracy swojej, bo trzeba było szukać tych dokumentów. Te dokumenty nie były w archiwum jeszcze uporządkowane. Zapamiętałam taką rodzinę, nazwiska
nie pamiętam, taką młodą dziewczynę. Ona wcale nie chciała wyjeżdżać.
Wcale nie chciała wyjeżdżać! Płakała.
Miała takie piękne duże oczy. I włosy w takie modne koki. I ona mówi:
„Ja nie chcę wyjeżdżać, a muszę”. Ja nie
wiem, czy jest jakaś ewidencja prowadzona, kto musiał wyjechać z Lublina.
To był dla mnie szok. To była tragedia
Żydów, jak i tragedia narodu po wojnie. Mnie się wydawało na początku,
że to [lepiej] – na Zachód pojadą. Inne możliwości! Nie to, co u nas. Bo [to]
naprawdę był siermiężny czas.

Zofia Siwek
Przyszedł do mnie [jakiś] człowiek.
Skądś się dowiedział, że ja mam maszynę do pisania i przyszedł [spytać],
czy ja bym mu mogła coś tam napisać na maszynie, bo on właśnie musi
wyjeżdżać z Polski. No dobrze. Okazało się, że on ma cały zestaw rzeczy,
które wywozi z Polski. Kilka dni mi
to zajęło, dlatego, że spisał każdą łyżeczkę, każdy nóż, każdy but, każdą
poszeweczkę. Co tylko wywoził z Polski, to wszystko musiało być opisane,
bardzo dokładnie.

Ryszard Weiler
Nie dostawaliśmy paszportów tylko to się nazywał dokument podróży.
Ja to mam do dzisiaj w domu, to jest
pamiątkowy dokument i tam jest napisane: „Zaświadczamy, że posiadacz
niniejszego dokumentu nie jest obywatelem Polski”. […]
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Były różne inne formalności – cel- Genowefa Hochman
ne, to jeszcze był problem. Jak się bierze ze sobą bagaż, to trzeba było każ- [Odprawa celna odbywała się] w Lubdą najmniejszą rzecz przedtem spi- linie, na kolei. Tam był wydzielony busać na maszynie i dać tam do… [zda- dynek na kontrolę tych rzeczy, jak ktoś
je się] to był chyba Urząd Celny. […] wyjeżdżał za granicę. To okropne było.
To ja pamiętam zaniosłem im tą listę [Mogliśmy zabrać] trzy kilogramy srebra i zdaje się ileś kilogramów krysztai ja między innymi chciałem wziąć ze
sobą pracę... moją pracę przejściową. łów – to wszystko. No i osobiste rzeczy. W mundurach wojskowych sześMiędzy drugim, a trzecim rokiem
ciu ich było, o szóstej rano przyszli,
na studiach robiło się taki nieduży
projekt. Praca studencka, ale [to by- ja na baczność, i zaczęli szukać. Przerzucali wszystko, porozrywali rękała] moja pierwsza praca, to chciałem
to wziąć. Oni to zobaczyli i powie- wy w marynarkach. Ja miałam ramkę
dzieli: – Nie. Nie wolno! – Co zna- – zrobioną jeszcze w szkole – z płótna, na wierzchu wymalowane były wiczy nie wolno? – Prac naukowych nie
wolno było brać. – Jaka praca nauko- sienki i zdjęcie było w tej ramce – to
wa? Praca studenta... Nie. Nie wolno. oni rozpruli mi tą ramkę, żeby szukać,
Ale mimo wszystko do skrzyni to za- bo to miękko było, ja podłożyłam watkę, żeby to wypukłe było, i zniszczypakowałem. I potem jak trzeba było
to oddawać... to się na pociągu od- li mi tą ramkę. To miała być pamiątka dla mnie na stare lata – jako dziedawało na dworcu kolejowym, to oni
wszyściusieńko od początku jesz- cko to zrobiłam. Szukali dolarów, szukali złota, szukali drogocennych rzecze raz wszystko sprawdzają. Znowu
czy. Miałam talerzyk taki, tam pod
doszli do tego, patrzą, na liście nie
spodem był numer jakiś i nad tym tama. – Nie możesz tego zabrać. No, to
lerzykiem wszyscy stali z piętnaście
już nie dyskutowałem, wiedziałem
minut, czy to nie jest antyk. Tak myże nie ma z kim. Ale mimo wszystko
to przewiozłem... w walizce. W po- śleli nad tym, dyskusja między nimi,
więc to męża bardzo zdenerwowało,
ciągu jak już jechałem, to walizek nie
wyrwał im ten talerzyk i rzucił daleotwierali. […]
Prawie nikt, prawie nikt [nie żeg- ko: „Proszę sobie wziąć. Jak to dla was
nał wyjeżdżających]. Bo z Lublina... ma przedstawiać jakąś wartość, to dla
jeszcze ze studiów, jeszcze jacyś ko- mnie to jest nic”. […] I przez dwa czy
ledzy przyszli na dworzec w Lublinie, trzy dni nas tak trzymali – od szóstej
rano do szóstej wieczór prawie.
mimo że godzina była taka bardzo
niedobra, bo pociąg odjeżdżał szósta pięćdziesiąt rano […]. No, ale by- Jakub GorfinkielLII
li tacy znajomi. A w samej Warszawie
(11.08.2005, rozm. W. Wejman)
jeszcze parę osób, ale niedużo, trochę
znajomych jeszcze rodziców, ale bar- Jedną śmieszną rzecz pamiętam,
dzo niewiele. Nikt dobrze nie wie- że można było wywieźć ze sobą po
dział co wolno, co nie wolno. Ja pa- jednym czy po dwa komplety wszystmiętam, że miałem taki wianek grzy- kiego: dwa prześcieradła na człowieka itd. Pozwolili kupić w złotych bibów – ktoś mi dał w ostatniej chwili
let do Wiednia i do tego można było
na dworcu. I się okazało, że tego też
wziąć 5 dolarów na osobę.
nie wolno [wywieźć].
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Jakub Gorfinkel
(1947), w latach 50.
wraz z rodzicami przeniósł się do Lublina
jako repatriant z ZSRR.
W 1968 r. studiował
ekonomię na UMCS.
W 1969 roku, w wyniku wydarzeń marcowych wyemigrował
do Izraela. Jest członkiem Ziomkostwa
Żydów Lubelskich
w Izraelu.

LII
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Michał Hochman

Miriam Kuperman

Wiem, że Kliger wyjechał, rodzina
Kligerów. Drewniakowie wyjechali, żona z dziećmi wyjechała w [19]68
[roku], a jej mąż miał jakieś problemy
finansowe, domiary i tak dalej, nie
mógł wyjechać, on wyjechał na początku siedemdziesiątych lat. Wajsbrot też wyjechał na początku siedemdziesiątych lat. Z Lublina w Stanach to tylko oni, Wajsbrot i my,
a reszta pojechała do Izraela. Wiem,
że parę osób jeszcze wyjechało, ale
nie pamiętam nazwisk. Jak był Reunion 68, [który] organizują co cztery
lata w Izraelu w Aszkelonie, i jak robią sobie zdjęcia pamiątkowe, to ja się
czuję niepewnie, bo nie mam się do
kogo dołączyć. Z Lublina to tam może jedna, dwie osoby są, a warszawiaków jest pełno, z Łodzi jest pełno, ze
Szczecina jest pełno, z Wrocławia jest
pełno, z Katowic pełno, a my tak stoimy, nie wiem, czy do warszawiaków
się dołączyć. Lubliniaków prawie nie
ma. To świadczy [o tym], jak mało ludzi z Lublina w ogóle wyjechało, jak
mało Żydów było.
No i Przytykowie [wyjechali], Sznajdmanowie. Kupermanowie do Danii
pojechali. Był jeszcze Ludwik, nie pamiętam, jak on miał na nazwisko, trochę [taka] szara eminencja, co kamery przynosił, aparaty fotograficzne.
Większość [lubliniaków] pojechała do Danii. Były też mieszane małżeństwa na Lubartowskiej, tam gdzie
mieszkał parasolnik, ale nie pamiętam nazwiska, oni też pojechali doDanii, syna mieli. Zygmunt Litman
wyjechał. Lewandowska, jedna z Lewandowskich wyjechała. Jest jeszcze
z cztery-pięć rodzin w Izraelu. Oni
mają też ziomkostwo i się spotykają w Izraelu. Ale najbardziej aktywni
są ci, co wyjechali w pięćdziesiątych
latach, w [19]56.

Przyjechaliśmy samolotem, rozdzielili nas do takich ośrodków nauki języka i myśleliśmy, że jesteśmy na kolonii żydowskiej, bo wszyscy nasi koledzy też tam byli. Uczyliśmy się języka
przez dwa miesiące, było przyjemnie,
utrzymanie i tak dalej. Po dwóch miesiącach nagle zaczęło się prawdziwe
życie. Trzeba iść na uczelnię. A człowiek nie zna w ogóle języka. Bardzo
ciężki pierwszy rok. Zawsze nas dawali na... jak ktoś skończył pierwszy rok,
jeszcze raz szedł na pierwszy rok. Był
zwolniony z części przedmiotów, żeby
mieć czas – przecież program to nie
był dokładnie ten sam program, ale
podobny – żeby mieć czas na naukę języka. I to wchodziły w rachubę dwa języki. Wykłady po hebrajsku i wszystkie książki po angielsku. Nic nie było
po hebrajsku. Tak że byli tacy, że padli po drodze, ale większość skończyła. W końcu wszyscy nauczyli się języka i... Mieliśmy stypendia, bo nie było innej możliwości, stypendia i za naukę nie płaciliśmy. I mieliśmy akademiki. […] To była też ważna wiadomość, bo moje ciocie mi napisały, że
będę mogła studiować dalej. Bo gdybym wiedziała, że nie mogę studiować,
to chyba bym tak szybko nie wyjechała. Mimo wszystko... […] Ludzie, którzy wyjechali do Izraela, po prostu tak
od razu czuli się w domu, że ta przeszłość już nie była taka ważna. Wiem,
że wszyscy nasi koledzy, którzy wyjechali na przykład do Skandynawii, dalej tak drążą się w tym. Izraelczycy nie.

Michał Hochman
Nie mogłem dojść do siebie przez jakieś
pięć, siedem lat. Było się kimś, a teraz
jest się emigrantem. Niezależnie od statusu społecznego, wystarczy, że masz
akcent, inną kulturę. Czułem się wypę-
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dzony. Zacząłem od pakowania paczek,
ale chciałem więcej. Nauczyłem się języka, skończyłem studia na uniwersytecie
w Pensylwanii, kierunek ochrony środowiska i potem przez dwadzieścia dziewięć lat pracowałem w stanowym urzędzie – wydawaliśmy pozwolenia na budowę w pasie nabrzeżnym.

Jakub Gorfinkiel
Ja pojechałem pierwszy z mojej rodziny, bo ja zawsze byłem samodzielny. Tata był w moim obecnym wieku, mama trochę młodsza, ale już nie
byli najmłodsi. To nie jest proste: zostawić mieszkanie, pracę, ludzi, których znasz i tu wiesz nawet, gdzie
pójść, żeby załatwić dowód osobisty,
gdzie pójść do szpitala, do lekarza –
wiesz wszystko i wszystko musisz zostawić... Trzeba iść na nowe miejsce
i tam się uczyć wszystkiego od nowego, języka, wpaść w środowisko,
którego zupełnie nie rozumiesz. Tata się bał. Rodzice mieli więcej problemów z formalnościami, ja pojechałem ot, tak sobie. […] Ja przyjechałem
pierwszy, wylądowałem na lotnisku,
pytają się: „Gdzie ty chcesz iść? Czy
masz kogoś znajomego?” Ja mówię:
„Nie mam”. „To poślemy ciebie jutro
rano do kibucu, poleż sobie tam na
ławce, poczekaj”. Poleżałem do rana.
Rano przyjechał człowiek, popatrzył
na moje dokumenty, mówi: „Oj, ty
jesteś z Lublina, tak? Moja żona jest
z Lublina! Nie chciałbyś przyjechać
do nas, opowiedzieć co i jak w Lublinie?”. To ja mówię: „Dlaczego nie?”.
I dlatego, że spotkałem tego człowieka bardzo łatwo było mi w Izraelu, bo
on po pierwsze posłał mnie do dobrego ośrodka nauki języka. Później, kiedy przyjechali rodzice, załatwił mi
też mieszkanie w Tel Awiwie, więc
mieliśmy ułatwiony start.
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Michał Hochman
(Śniła mi się Lubartowska, księżyc i śnieg,
rozm. Ewa Czerwińska, „Kurier Lubelski”,
29.05.2011)
Teraz dużo ludzi mówi: „O, mieliście
szczęście, że mogliście wyjechać”, ale
nie rozumieją paru rzeczy. Jedna rzecz
jest [taka, że] to był wyjazd w jedną stronę, to jest tak nagłe – w ciągu tygodnia, dwóch – wycięcie z korzeni i potem odnalezienie się w nowym środowisku. […] Już nie mówię
o rodzicach, rodzice to jeszcze gorzej,
bo [to byli] starsi ludzie. Mama była
bardzo samotna. Już jak tata odszedł,
to była bardzo samotna i często przyjeżdżałem do niej, telefonicznie rozmawialiśmy i czułem tą samotność
w jej [życiu]. Nikogo nie miała ze znajomych, [bo] albo ci znajomi wyjechali
na Florydę, albo powymierali. Zresztą
tam było tak, że się nie wybierało znajomych, tylko się brało kto jest.

Miriam Kuperman
I praca, i nauka języka, wszystko było trudne. Nasza sytuacja była o wiele
łatwiejsza. Ale właśnie taki prawdziwy... taka trudność i ten ból to właściwie nie był w chwili wyjazdu, to było potem. Nagle inny język, inny kraj.
Ja pamiętam, że tak chciałam słuchać
coś po polsku. I szukałam jakiejś stacji takiej w radiu, żeby usłyszeć. I pamiętam, że znalazłam taką stację jakąś, która nadawała dla marynarzy na
morzu. I tak chciałam słuchać tego.
I właściwie ten pierwszy szok to był
po przyjeździe. [...]
Były dwa sklepy z książkami w Tel
Awiwie. Była księgarnia Ewy Szyper, ale dosyć wcześnie ją zamknęła.
No i była księgarnia Neusteina, znana w całym Izraelu. Pewnie. Jeździło
się do Tel Awiwu, kupowało się książ-

193

WSPOMNIENIA
ki. Potem jakiś czas się wypożyczało. Pewnie. Mamy książki po polsku
w domu. Mimo że już czytamy po hebrajsku. Ale dalej największa przyjemność jest czytać po polsku.

Michał Hochman
(Śniła mi się Lubartowska, księżyc i śnieg,
rozm. Ewa Czerwińska, „Kurier Lubelski”,
29.05.2011)
W 1970 roku, na własny koszt przygotowałem koncert [w Nowym Jorku], ale
moje reklamy nie doszły do Polonii, bo
śnieżyca zasypała Nowy Jork i dobrnęło tylko paru moich znajomych. I to był
koniec moich występów. Zresztą, stara Polonia nie rozumiała moich studenckich piosenek, a nowa ich nie znała. Za to gościłem polskich artystów:
Ewę Demarczyk, Jerzego Stuhra, Stefana Friedmanna, Janusza Zaorskiego... I znów jednak do śpiewania wróciłem. W 1986 roku, kiedy Witek Miszczak i Irena Szychowa zaprosili mnie
do Lublina, dałem koncert, który znów
„wstrzyknął” mi nową energię. […]
I wciąż śpiewam, i wracam do Lublina.
Dopóki nie przyjechałem po raz pierwszy do Polski – był rok 1984 – śniłem
o Lublinie. Przyjemnie, bardzo realistycznie. Śniła mi się Lubartowska, Kowalska, śnieg na dachach, księżyc świecił i ładnie odbijał światło. Czasem czuję się, jakbym nigdy stąd nie wyjeżdżał.
Po śmierci rodziców odkrywam swoje żydowskie korzenie i śpiewam kilka
piosenek w jidysz.

Ryszard Weiler
Ostatnich parę lat to [przyjeżdżamy
do Polski] co roku. Bo my też mamy
taki [zwyczaj], że nie sam, tylko z całą naszą polską grupą. [W tym roku]
byliśmy... jakieś pięćdziesiąt osób byliśmy. Głównie byliśmy w Bieszczadach,
ale też w Krakowie, w Zakopanym.
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Michał Hochman
Brat nie pogodził się z tym wszystkim, jeszcze nie był w Polsce od czasu
[wyjazdu w 1968 r.] On ma bardzo złe
wspomnienia z tamtych czasów.
Tata nigdy nie był w Polsce [po wyjeździe w 1968 r.]. Nie przyjechał. Mama
zaczęła w latach dziewięćdziesiątych
przyjeżdżać, wyrobiła sobie paszport
polski w [19]89 roku i zaczęła przyjeżdżać. Najczęściej [bywała] w Lublinie.

Ryszard Weiler
Czy ja dzisiaj żałuję, że wyjechałem
z Polski? Nie, nie żałuję. Czy ja dzisiaj żałuję, że nie pojechałem do innego miejsca na świecie... do Skandynawii,
czy do Ameryki i tak dalej? I tak i nie.
Z jednej strony ja w końcu tutaj czuję się
dobrze i uważam, że tutaj jest mój dom.

MARZEC 1968 R. PO LATACH
Ryszard Setnik
Tą strukturę, którą na pierwszym roku
mieliśmy, próbowaliśmy przenieść na
inne szczeble, organizowane były różne przedsięwzięcia. Po jakimś czasie,
to był drugi rok, byłem przewodniczącym koła nauk politycznych. Było studium nauk politycznych, które mieściło się tam, gdzie dzisiaj politologia, tylko zajmowało niewielkie skrzydło. […]
Po Marcu wprowadzono również takie przedmioty, jak właśnie politologia.
Nie pamiętam jak dokładnie się to nazywało. Myśmy na to „religia” mówili.
Ideologiczne nauczanie. Przychodzili
ludzie, często właśnie do tego studium
i tłumaczyli nam rzeczy, dzisiaj to byśmy nazwali politologiczne i tyle. Natomiast wtedy to było dosyć dwuznaczne, bo to było w bardzo mocnym sosie
ideologicznym. […]
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W kręgach Zrzeszenia Studentów
Polskich powstał pomysł, żeby stworzyć taki klub dyskusyjny. To się nazywało „Publicum”. Nam się zaczęło podobać, że będzie miejsce, gdzie będzie
można dyskutować, porozmawiać sobie w sposób spokojny i zorganizowany.
Natomiast dla organizatorów, czyli dla
ZSP czy kogoś tam w ZSP, to [ważne było] żeby tych wszystkich niepokornych
mieć [zgromadzonych] w obrębie tej sali,
a nie rozsypanych po całej uczelni.

Piotr Kłoczowski
Bardzo świadomie powróciłem na KUL,
po jeszcze różnych perypetiach, jesienią 1970 roku. Rozpocząłem – tym razem dobrze wiedząc czego chce – studia
z historii sztuki u profesora Jacka WoźniakowskiegoLIII, który był wykładowcą
i profesorem na historii sztuki. [...]
Odnoszę się teraz do lat akademickich 1970 /71, 71/72, 72/73. Rektorem KUL jest wtedy, zmarły niedawno, dominikanin, filozof, tomista, Mieczysław Krąpiec. […] W wyniku wydarzeń marcowych i po grudniu 1970 roku, pojawiła się na KUL-u cała grupa
młodych ludzi, którzy zostali wyrzuceni z Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Gdańska i przyjmuje ich KrąpiecLIV. KUL na
początku lat 70-tych to była nadal mała uczelnia, dosyć elitarna, o rekrutacji ogólnopolskiej. To się teraz zupełnie zmieniło. To znaczy nadal jest taka
ogólnopolska, ale teraz jest to uniwersytet miejscowy, lokalny… Wtedy było rzeczą normalną, że są ludzie z bardzo różnych miejsc, o wiele mniejszy
procent był z Lublina albo okolic, teraz
myślę, że statystycznie jest zupełnie
odwrotnie. Obecność osób, o których
było wiadomo, że byli wyrzuceni, czy
represjonowani była od początku widoczna. I było wiadomo, że za ich obecnością na KUL- u stał rektor Krąpiec.
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To znaczy on świadomie ich przyjął
i… [był to gest] może nie odwagi, ale
po prostu takiej zdecydowanej postawy, jasnej moralnie w tym wypadku.
Więc kogo widzimy wówczas na dziedzińcu KUL-u? Ja zaczynając historię
sztuki wychylam się z okna z tych starych korytarzy na dziedziniec starego KUL-u i widzę Barbarę Toruńczyk
w pięknym czerwonym kapeluszu, widzę Seweryna Blumsztajna, dwie osoby związane bardzo ściśle z tą grupą „komandosów warszawskich”. Jest
także Kazimierz Wójcicki, związany z Uniwersytetem Warszawskim
i warszawskim KIK-em. Była Joanna
Szczęsna, która z kolei była wyrzucona z Uniwersytetu Łódzkiego i wtedy była związana bardzo z Niesiołowskim i z całą grupą „Ruch”, z braćmi
Czumami [synowie profesora, jeszcze przedwojennego KUL Ignacego
Czumy]. Z Krakowa pojawia się w całej swojej charyzmie i legendzie Ryszard Terlecki LV, pseudonim „Pies”,
uznawany za Polskiego króla hipisów.
Z Gdańska jest Bogdan Borusewicz
na historii. Ważnym łącznikiem jest
trochę starszy Janusz Bazydło.
Jeśli chodzi o profesorów wtedy,
którzy mają świadomość nowej pogrudniowej sytuacji, to jest Krąpiec, jest
mój ojciec Jerzy Kłoczowski, na socjologii, świetny Adam Stanowski… I jest
wtedy taki moment jeden, w marcu
1972 roku, w rocznicę Marca, to jest
raptem cztery lata po Marcu. Na Wydziale Filozofii [Chrześcijańskiej]
KUL-u jest koło filozoficzne i chyba
koło socjologów. Inicjatywa jest chyba po stronie Sewka Blumsztajna i nie
wiem czy też nie Terleckiego… Jest takie spotkanie na KUL-u, w małej salce
na Wydziale Filozofii w rocznicę Marca. To jest mało znane wydarzenie, ale
mi się wydaje, że ono ogniskuje i krystalizuje zupełnie nową sytuację, bo
nagle te wszystkie osoby, które przez

LIII
Jacek Woźniakowski (1920‑2012), historyk sztuki, publicysta,
tłumacz. Od 1953 r.
wykładał na KUL.
Od 1957 r. był
redaktorem naczelnym miesięcznika „Znak”, od 1959 r.
współzałożycielem
oraz redaktorem naczelnym Wydawnictwa Znak. W latach
1990‑1991 był prezydentem Krakowa.

Osoby represjonowane w Marcu 1968 r.
były przyjmowane
na studia KUL między
1969 r. a 1971 r. czyli jeszcze w czasie kadencji ks. rektora Granata lub już w okresie
sprawowania funkcji
przez o. Mieczysława
Krąpca.

LIV

Ryszard Terlecki
przeniósł się na KUL
dopiero w 1971 r.

LV
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rok, dwa wcześniej, po Grudniu 1970
były rozproszone, które miały tylko indywidualny rodzaj kontaktów…
objawiają się razem jako rodzaj środowiska. Pamiętam wypowiedź długą
Sewka Blumsztajna, bez żadnej cenzury, długą wypowiedź Terleckiego,
do dzisiaj ją pamiętam, jak opowiadał
o Marcu w Krakowie. Myślę, że można powiedzieć, że wtedy pierwszy raz
publicznie dzielono się różnymi doświadczeniami Marca. Podejrzewam,
że pełne nagranie [spotkania] jest
gdzieś tam… jacyś ubecy pewnie to
nagrywali […]. Właśnie cały ten ruch
był wtedy mocny hippisowski, ja go
tak ogólnie nazywam, ale chodzi o to,
że był związany z kontrkulturą, właśnie z Terleckim, który był uosobieniem
takiej [alternatywy]. Wtedy, pamiętam,
to wszyscy słuchali Janis Joplin czy Doorsów. To było jeszcze takie źródłowe,
wyznawcze odsłuchiwanie taśm… Było to spotkanie ludzi, którzy rozpoznawali się poprzez znaki kontrkultury
szeroko rozumianej. Inni, którzy mieli
o wiele większą świadomość polityczną sytuacji, jak Toruńczyk czy Blumsztajn, formułowali to w innym kodzie, ale najważniejsze było spotkanie w 4 rocznicę Marca, tak różnych
osób w tej salce na Filozofii. I właśnie
to jest ciekawe i z dzisiejszej perspektywy znaczące, i to można było obserwować na KUL-u. [Dotyczyło to] pewnej mniejszości oczywiście, bo nie całości studentów. Właśnie to było fenomenem pomarcowym, że ludzie z różnych środowisk, kodów, z różnych grup
nagle się spotykali na pewnym wspólnym gruncie. [Gruncie], który nie był
jeszcze wtedy wyklarowaną opozycją,
bo wtedy jeszcze nikt tego tak nie nazywał, ale był to jednak rodzaj sytuacji nowej zupełnie, której nie było za
czasów gomułkowskich, wcześniejszych, takiej – bym powiedział – preopozycyjnej.
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Wtedy w tym samym czasie – trzeba i o tym pamiętać – na KUL-u dosyć
silny był PAX, który był taką prorządową organizacją [Bolesława] Piaseckiego,
bardzo taką narodową, endecką silnie,
i tu też wyraźnie się czuło, że oni
[w PAX-ie] byli bardzo kontra tym tworzącym się nowym środowiskom. Wiedzieli, że to jest zupełnie inna gra, niż
ta gra paxowska. I tu też to napięcie było, nawet pamiętam, że jacyś ci paxowcy młodzi z rezerwą a nawet agresją [się
odnosili] do nas…
W tych latach ’72 i ‘73 jest też masa osób zapraszanych na KUL. Pamiętam np. wtedy Zbigniewa Herberta. Herbert przyjechał na KUL w roku 1971, pierwszy raz po długim pobycie w Ameryce i to jest jego powrót do
Polski po Grudniu, już za Gierka. Herbert spędził za granicą rok 1968, i ten
cały okres do powrotu w 1971 roku.
To było jeszcze przed [wydaniem tomu] Pan Cogito, ale już było wiadomo,
że jakaś nowa konstelacja się tworzy.
I chyba wtedy, przy okazji Herberta
poznaję Basię Toruńczyk, Sewka, Joannę Szczęsną i tu już zaczynamy tworzyć rodzaj takiego bardzo świadomego środowiska. Dochodzi jeszcze taki
młody świetny ekonomista Michał
Zieliński, mój i Józka Parnasa kolega ze Staszica, potem jeszcze z Lublina np. Andrzej Jaroszyński, późniejszy ambasador, który jest teraz dyrektorem departamentu w MSZ. I tu pojawia się inicjatywa, z moją ówczesną
żoną, Elżbieta Gibułą, studentką filologii klasycznej. Byliśmy wtedy takim
młodym, studenckim małżeństwem.
Poznajemy wszystkich i jest taka inicjatywa, że u nas, w wynajmowanym
pokoju na Żniwnej organizujemy, chyba dwa razy w miesiącu – takie spotkania dyskusyjne, na które przychodzi
sporo osób i prosimy [żeby dawali rodzaj wykładów]. Pamiętam. że pierwszym zaproszonym był Jacek Woź-
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niakowski. Referował książkę Nicola Chiaromonte The Paradox of History, wydaną w Londynie w 1971 roku i którą miała już Basia Toruńczyk.
To były takie poważne dyskusje, przygotowywane. Taki intelektualny styl
z Warszawy, od komandosów przejęty.
To trwało do maja 1974 roku, kiedy
kończą studia Basia Toruńczyk i Sewek i opuszczają Lublin… Jest rok
1974 i już wtedy mam masę kontaktów, z tym całym tworzącym się środowiskiem opozycyjnym w Warszawie, Krakowie… wtedy poznaję Adama Zagajewskiego i Ryszarda Krynickiego. To jest blisko Adama Michnika oczywiście, Jana Józefa Lipskiego. To znaczy to jest środowisko,
które później, za dwa, trzy lata utworzy KOR. Ale są już ogniwa ogólnopolskiej więzi między środowiskami,
konkretnymi ludźmi…
Lublin jest obecny od początku na
tej tworzącej się opozycyjnej mapie
Polski. Drugiego czerwca 1976 roku,
na pogrzebie mojej żony Elżbiety, która zginęła tragicznie w wypadku samochodowym w Lublinie 30 maja 1976 roku, mając 25 lat, będą obecni Jacek Kuroń, Basia Toruńczyk, Sewek Blumsztajn, Janek Litynski, Joasia Szczęsna…
Za kilka dni wybuchnie Radom… zacznie się nowa epoka opozycji…

UMCS wystąpiły o zgodę na przemianowanie części ulicy Radziszewskiego na ulicę Seidlera i nasz rektor Stanisław] Wilk, który objął to stanowisko dopiero niedawno, nieświadom
historii miasta i tego, co się tutaj działo, pomysł ten aprobował. Trzeba było interwencji tych, którzy pamiętali
tamte epizody, żeby tę zgodę wycofać.
Sam Wydział zaś także przestał się
tym zajmować, obiecując co najwyżej
jakiś pomnik Seidlera wewnątrz miasteczka uniwersyteckiego. Nazwanie
imieniem Seidlera odcinka ulicy Radziszewskiego od Chatki Żaka do Domu Nauczyciela byłoby kpiną z historii, bo to na tym odcinku właśnie miała miejsce w roku sześćdziesiątym ósmym manifestacja, którą pod Domem
Nauczyciela umundurowani i częściowo uzbrojeni w broń długą funkcjonariusze milicji i SB rozgonili i aresztowali bardzo wielu studentów. Z innej
zaś strony nasz rektor, ksiądz Granat,
którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się przed kilkoma latami zbierał
pieniądze dla wszystkich zatrzymanych wtedy studentów Lublina. Nie
tylko dla studentów KUL-u. Bo część
z tych, których zatrzymano – wtedy
było ich chyba około pięćdziesięciu,
czy też ponad pięćdziesięciu – można było wykupić po wyroku kolegium
karno-administracyjnego. W stosunku tylko do dwóch osób – w stosunku
Janusz Bazydło
do mnie i w stosunku do Adama KonO dziwo marzec 68 znalazł jakieś spe- deraka, który już nie żyje, a który pocyficzne odbicie w ostatnim okresie. tem był moim „spotkaniowym” [zwiąZwiązane to było ze śmiercią Grze- zanym z pismem „Spotkania”] kolegą
gorza Leopolda Seidlera XLI, jedne- – takich możliwości nie było. My żego z „bohaterów tamtych wydarzeń. śmy poszli siedzieć, my żeśmy odpęPo jego śmierci [w grudniu 2004 r.], kali wyrok – on w Lublinie, ja w Lubw styczniu władze Wydziału Prawa
linie a po wyroku w Krasnymstawie.
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XLI
Grzegorz Seidler
zmarł w 2004 r.

Następne strony:
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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SPALIŁYŚMY GO NA FALI UCZUĆ
Paweł Reszka
Paweł P. Reszka,
„Gazeta Wyborcza
Lublin”, 9 marca 2008

30 stycznia 1968 r. na „Dziady” w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze
Narodowym pojechała z Lublina grupa maturzystek z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej,
zwanego „po Urszulankach”. Nie wiedziały, że to ostatni spektakl.
Żeńskie Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Konopnickiej mieściło się wów-

czas przy ul. Narutowicza. Wcześniej,
od 1917 r. działało tam Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek. Szkoła
katolicka, ciesząca się świetną opinią,
została zamknięta przez władze komunistyczne w 1955 r. Oficjalnym pretekstem była „antypaństwowość” i rzekomo niski poziom nauczania. Siostrom
zabrano klucze, a do ich pomieszczeń
wprowadziła się szkoła państwowa.

1.
Małgorzata Willaume,
profesor historii UMCS:

Małgorzata Willaume:

– Miałyśmy jechać na „Dziady” jesz– Nasza klasa, XIb, liczyła jakieś 20
cze w poprzednim roku, 1967, ale były
osób. Irena Kotorowicz, wspaniała
problemy z biletami. To wszystko tylko
nauczycielka, dokładnie przygotowa- potęgowało naszą ciekawość. Nie moła nas do wyjazdu. Tylko „Dziadom” głyśmy się doczekać.
było poświęconych kilka lekcji.

Maria Wojtaszak, emerytowana nauczycielka języków starożytnych:

Ewa Przepiórkowska,
„Solidarność” Akademii Rolniczej
w Lublinie:

– Atmosferę podgrzewały informacje
z poczty pantoflowej na przykład, że
– Pani Kotorowicz kazała nam oglą- ambasada radziecka przeciwstawia się
dać Teatr Telewizji. To był obowiązek. tej sztuce. Jechałyśmy z dreszczykiem.
Nie obchodziło jej, że któraś z uczennic nie ma telewizora. Powinna umó- Małgorzata Willaume:
wić się na wspólne oglądanie z tą, któ- – A poza tym sam wyjazd do Warszawy,
ra ma. Potem pisałyśmy z tych spekta- z czasem wolnym na zakupy, też był nagrodą. Do tej pory mam pierścionek z tykli recenzje. Pani Kotorowicz bardzo
grysim oczkiem, który wtedy kupiłam w
dużo zawdzięczamy.
„Chince”. Przypomina mi o Marcu 1968 r.

2.
Helena Poniewozik, emerytowana
polonistka:

– Jadąc do Warszawy nie miałyśmy
pojęcia, że ten spektakl będzie ostat-
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ni, że „Dziady” zostaną zdjęte. Byłam
dość dobrze zorientowana, w jakim
kraju żyję. Koleżanki myślę, też. Bo do
tej szkoły chodziło wiele dzieci z ro-
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dzin inteligenckich. Mój ojciec służył
wa. O ile pamiętam, to było z pół pensji
w BCh. Pamiętam jeszcze te ostrzeże- mojego ojca. My na to z dumą: – O nie!
nia, bym nie opowiadała, na zewnątrz,
Helena Poniewozik:
o tym co się mówi w domu. A podczas
nauki w liceum mieszkałam na stancji – Zeszłam na chwilę do kasy, by kupić
program. I wtedy tłum sforsował drzwi
przy ul. Szopena u nauczycielki języka
rosyjskiego. Nauczyła się go, gdy zosta- wejściowe. Czym prędzej wróciłam
ła zesłana na Sybir z córeczką. Jej mąż, do koleżanek. Programu nie kupiłam.
przed wojną dyrektor gimnazjum na
Ewa Przepiórkowska:
Wileńszczyźnie, zginął w Katyniu.
– Nasze polonistka i wychowawczyni:
Ewa Linkowska-Pilipczuk,
„Panienki, wchodzimy! Wchodzimy!”.

inspektor kontroli RIO:

– Ojciec był w AK. Wiedziałam, co to
Małgorzata Willaume:
„Katyń”, w domu słuchało się Wolnej – Zajęłyśmy miejsca w sali. Nagle jaEuropy. Wiedziałam, na jaką sztukę ja- kiś trzask! Hałas! I na widownię weszła
dę i jak ją interpretować. Ojciec opo- wielka grupa ludzi. Sala wypełniona po
brzegi. Ludzie siedzieli na schodach.
wiadał mi o tajniakach. Opisywał ich
wygląd – smutni panowie, w długich
płaszczach z postawionym kołnierzem. Ewa Przepiórkowska:
Patrzyłam na tłum pod teatrem i mo- – Spektakl. Elektryzujący. „Nie dziw,
że nas tu przeklinają. Wszak to już migłabym przysiąc, że wypatrzyłam kilku
takich, którzy idealnie pasowali do te- ja wiek, jak z Moskwy w Polskę nasygo opisu. Byłam podekscytowana. My- łają samych łajdaków stek”. Niesamowity aplauz!
śmy, ubrane w białe bluzki, granatowe
spódnice, również się wyróżniały.

Ewa Pilipczuk:

Małgorzata Willaume:

– W holu teatru tłum. W pierwszej
chwili sądziłam, że ci ludzie tłoczą
się do szatni. Wtedy nie wiedziałyśmy za bardzo, co to jest demonstracja.
Nie za bardzo miałyśmy świadomość,
co się dzieje.

„Nasz naród jak lawa, Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa; Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi, Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy
do głębi”. Cała sala wstała. Owacja.
Ktoś krzyknął: „Niepodległość bez
cenzury!”.

Ewa Pilipczuk:

Anna Rodak, nauczyciel świetlicy:

– I pamiętam jeszcze młodych ludzi, – Myśmy praktycznie od razu załapaktórzy ukrywali coś pod ubraniami. ły ten klimat. Bardzo nam się podobał.
W sali okazało się, że to transparen- Wstawałyśmy ze wszystkimi, skandoty. Rozwinęli je na chwilę na spekta- wałyśmy z tłumem.
klu: „Żądamy prawdy i Mickiewicza”,
Ewa Przepiórkowska:
„Precz z cenzurą”.
– Gustaw Holoubek stał jakby w półMaria Wojtaszak:
obrocie. Milczał dłuższą chwilę i nagle
– W holu podeszło do mnie i koleżan- rozpoczął Wielką Improwizację. To jeki, dwóch młodzieńców: – Dziewczyny, go pierwsze słowo: „Samotność...”. Kienie sprzedałybyście biletów?. Po czym
dy mówił, na sali głucha cisza. To bywymienili sumę. 20-krotna cena kaso- ło coś tak niesamowicie wymownego.
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Albo inna scena. Fotel, na nim Sena- Maria Wojtaszak:
tor. Zielone światło, trupi odcień. Pod – Atmosfera, tak podniosła. Czegoś tasceną przewalają się diabły. Szept: „Se- kiego później już w życiu nie doświadnator wypadł z łaski, z łaski, z łaski!”. czyłam.
Ciarki po krzyżu!

3.
Małgorzata Willaume:

Maria Wojtaszak:

– Po przedstawieniu widziałyśmy, jak – Przyjaźniłam się wtedy z „Luśką”
pod teatrem formuje się pochód. Wy- czyli Heleną Poniewozik. Byłyśmy tadawało się nam, że dostrzegłyśmy
kie, że wszystko musiałyśmy zobaczyć
wśród ludzi Kalinę Jędrusik. Musiały- na własne oczy, dotknąć. Już po przedśmy jednak wracać na pociąg.
stawieniu, pod teatrem stała grupa ludzi. Formował się pochód. Urwałyśmy
Ewa Pilipczuk:
się klasie. Poszłyśmy za tymi ludź– Nauczycielki wydały komendę: „Pa- mi pod pomnik Adama Mickiewicza.
nienki! Na dworzec. Szybko!”. Nie by- Wiedziałyśmy, że dzieje się coś ważło rady. Do domu dojechałam w no- nego. Młody człowiek na podeście coś
cy. Rodzina nie spała. Słuchali Radia
mówił do zgromadzonych. Nie paWolna Europa. Wiedzieli, że coś się miętam, co. W głowie mam tylko ten
wydarzyło. Martwili się o mnie.
obraz. Zaraz potem popędziłyśmy na
dworzec. Już w pociągu wychowawEwa Przepiórkowska:
czyni dała nam burę: – Jak zwykle się
– Oczywiście, chciałyśmy dołączyć do
spóźniacie!
tych ludzi pod teatrem. Ale nie było
mowy. „Panienki! Idziemy!”. I poszłyśmy na dworzec.

Ewa Pilipczuk:

4.

szałam jeszcze potem, że kilka koleżanek
– Po naszym powrocie w szkole chodzi- spaliło podręcznik do języka rosyjskiego.
ły słuchy, że będą jakieś straszne konseHelena Poniewozik:
kwencje tego, że pojechałyśmy na ten
spektakl. Mówiło się, że mają nas zawiesić – Ten podręcznik to był taki epizod. Wiaw prawach ucznia i nie dopuścić do ma- domo, jak się w młodym wieku reaguje.
tury. I jeszcze, że ponoć nasza dyrektorka
musiała się tłumaczyć w Komitecie Wo- Maria Wojtaszak:
jewódzkim PZPR. Byłyśmy bardzo dum- – Spaliłyśmy go na fali uczuć, po spekne! Zazdrościły nam wszystkie koleżan- taklu. Czułyśmy, że coś musimy zrobić.
ki w szkole. Nasza klasa była jedyną, któ- Spaliłyśmy go w kuchni u Anki Rodak.
ra pojechała na „Dziady” Dejmka. Osta- We trójkę. Była z nami jeszcze „Luśka”.
tecznie, nikt nas nie zawiesił, maturę zda- Wcześniej przygotowywałyśmy tam
łyśmy wszystkie. A po tym spektaklu sły- ulotki antyradzieckie.
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lina solidaryzują się z ze studentami”
Anna Rodak:
i uciekłyśmy do parku.
– Nie pamiętam już co pisałyśmy w
tych ulotkach. A podręcznik do rosyjskiego był oczywiście mój. No więc, Maria Wojtaszak:
podarłyśmy go na kawałki i spaliłyśmy – Podczas protestów biegałyśmy z „Luśką” po miasteczku akademickim. Stuna kuchennym parapecie. Na takiej
denci zamknęli się w akademiku, pusztacy. Było strasznie dużo dymu. Omal
nie wywołałyśmy pożaru, bo o ma- czali Radio Wolna Europa. Pamiętam
ły włos zapaliłyby się firanki. Naprze- jeszcze takie zdarzenie. Od strony
Chatki Żaka szedł student. Sam. Nagciwko mnie mieszkała wtedy nasza
pani profesor od francuskiego. Bały- le w jego stronę ruszyła milicyjna „suka”. Wysiadł z niej milicjant, rosłe chłośmy się trochę, że zainteresuje się, co
my tam palimy. Ale nie zauważyła nic. pisko. Podszedł do studenta, machnął
pałą i warknął: Rozejść się! Po czym
wrócił do samochodu. Pokładałyśmy
Maria Wojtaszak:
– W ogóle byłyśmy dość bojowo nasta- się ze śmiechu.
wione. Koleżanka z klasy powiedziaHelena Poniewozik:
ła, że władze mają racje i że to wszystko
przez Żydów, którzy mącą. Nieźleśmy ją – Widziałam jak aresztowali jakąś
dziewczynę. Szła sobie ubrana w „szaprzycisnęły do okna. Ale nie wyleciała.
likówkę”. Podbiegli do niej, wciągnęli do samochodu. Oddział milicjantów
Ewa Pilipczuk:
– W marcu, podczas studenckich pro- maszerował od strony KUL. W zwartestów w Lublinie, z kilkoma koleżan- tym szeregu, podkute buciory dudniły.
kami wybrałyśmy się pod Chatkę Ża- Skojarzyli mi się z hitlerowcami. Nerka. Wykrzyczałyśmy: „Uczniowie Lub- wowo zacisnęłam palce na dłoni, aż potem miałam siniaki.

5.
Ewa Przepiórkowska:

– Spektakl Kazimierza Dejmka zmienił moje postrzeganie odwagi cywilnej. Nauczyłam się wtedy, że człowiek
musi i ma obowiązek protestować,
kiedy dzieje się niesprawiedliwość.

koleżanki z klasy, profesor, został pobity na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Po tym wszystkich wydarzeniach postanowiłam studiować na
KUL. Ale to już całkiem inna historia.

Maria Wojtaszak:

– 1968 r. wpłynął na całe moje życie.
Podłe kłamstwa komunistów, ojciec

nr 47 (2018)

203

WSPOMNIENIA

MÓWIĄ UCZESTNICY
Kamil Szymuś
Notował Kamil
Szymuś, „Gazeta
Wyborcza Lublin”,
9 marca 2008

Janusz Bazydło

W marcu 68 student IV roku historii
KUL, jeden z założycieli niezależnego
pisma młodych katolików „Spotkania”,
działacz opozycji demokratycznej PRL,
od 1980 roku członek NSZZ „Solidarność”. Obecnie historyk i publicysta.
– Byłem przewodniczącym Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich,
jedynej organizacji studenckiej w roku
68' na KUL-u. 8 marca wyjechałem do
Warszawy na spotkanie młodych polonistów z Uniwersytetu Warszawskiego. Już wtedy na 11 marca zapowiadano
protest studentów w Lublinie. I rzeczywiście 11 marca pod Chatką Żaka koło
południa rozpoczął się wiec. Widać było, że sytuacja jest poważna, bo wokół
Chatki stało sporo milicjantów z psami,
a zaparkowane na okolicznych ulicach
autokary wypełnione były ORMO-wcami. Po kilku godzinach wiecu pod Chatką Żaka rozpoczęliśmy marsz. Czekali
na nas pod Domem Nauczyciela na ul.
Radziszewskiego. Tam zaczęły się zatrzymania. Miałem wtedy przy sobie
teczkę. Udając pracownika zdołałem

Maria Wrzeszcz

W roku 1968 studentka I roku historii KUL, potem współpracowała z niezależnym pismem młodych katolików
„Spotkania”, była jedną z założycielek
„Solidarności” na KUL. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Leksykograficznym na KUL.
– Niewiele jeszcze wiedziałam na temat sytuacji politycznej na uczelniach. Zdawałam sobie sprawę, że ma-
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wejść do środka. W sali widowiskowej
zobaczyłem mnóstwo złapanych ludzi
i pilnujących ich milicjantów. Poprosiłem, aby wstali wszyscy, którzy są studentami KUL-u bądź są związani z tym
środowiskiem. Okazało się, że było ich
70 proc. Zdałem sobie wtedy sprawę, że
cała akcja jest prowokacją skierowaną
właśnie przeciwko KUL-owi.
Dla mnie wydarzenia marcowe zakończyły się w sposób nieprzyjemny. Gdy
wróciłem pod Chatkę Żaka, zapytałem
stojącego tam pułkownika Stanisława
Raya, kiedy studenci przetrzymywani
w Domu Nauczyciela zostaną zwolnieni. Za to pytanie pułkownik kazał mnie
zatrzymać. Kolegium karno-administracyjne skazało mnie na dwa miesiące aresztu. Część kary odbyłem w więzieniu na ul. Południowej w Lublinie,
potem trafiłem do więzienia o zaostrzonym rygorze w Krasnymstawie. Po
wyjściu z więzienia wiedziałem już, że
po tych wydarzeniach moje życie nie
będzie już takie jak wcześniej.

nifestacja studencka pod Chatką Żaka jest czymś ważnym, bo już od rana 11 marca widać było mobilizację
sił milicyjnych na ulicach Lublina.
Brałam udział w pochodzie, chcieliśmy dojść na Krakowskie Przedmieście, aby tam koło godz. 15 spotkać się
z ludźmi wracającymi z pracy i wraz z
nimi manifestować. Niestety, nie udało nam się dojść do Krakowskiego. Dotarliśmy tylko pod Dom Nauczyciela
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na ul. Nowotki obecnie Radziszewskiego. Tam manifestacja została rozpędzona, mnie szczęśliwie udało się
wbiec na dziedziniec KUL-u i nie zostałam zatrzymana.
Jeszcze pod Chatką Żaka zobaczyłam
wysokiego, dobrze ubranego mężczyznę, jak się później dowiedziałam, był
to ówczesny rektor UMCS Grzegorz
Seidler. Chodził między nami i kazał
się rozejść. Wtedy mu powiedziałam,
że to manifestacja studentów, więc
skoro mu to przeszkadza to sam po-

Ryszard Setnik

W Marcu '68 był studentem I roku polonistyki UMCS, działacz „Solidarności”
i Unii Wolności, od roku 1999 w SLD,
poseł na Sejm pierwszej i drugiej kadencji. Obecnie wykładowca na Wydziale
Politologii UMCS oraz pracownik Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
W czasie studiów nazywano mnie
„Wolnoeuropejczykiem”. Pseudonim
ten ukuł mój kolega Dominik Opolski,
a wziął się z tego, że co tydzień przynosiłem na zajęcia nowe wiersze Mariana
Hemara, który głosił je w Radiu Wolna
Europa. Od początku marca 1968 roku krążyły pogłoski, że 11 pod Chatką Żaka odbędzie się wiec, który miał
być wyrazem solidarności ze studentami z Warszawy i Krakowa. I rzeczywiście 11 marca manifestacja odbyła się.
Początkowo nie działo się nic szczególnego. W końcu ktoś krzyknął: „idziemy
na Krakowskie”. Ja i grupa moich kolegów dostaliśmy się na czoło pochodu.
Obok mnie szedł Tomasz Kalita, człowiek, który potrafił zaskarbić sobie
tłum. To właśnie on rzucał hasła, które tłum potem powtarzał. Zauważyłem wtedy wśród nas ludzi, którzy szli
w milczeniu i dokładnie nas obserwo-
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winien odejść. Uratowali mnie koledzy,
którzy wciągnęli mnie w tłum. Gdyby
wtedy rektor dowiedział się kim jestem
lub gdyby mnie zatrzymał – na pewno
miałabym poważne problemy.
Chcę wspomnieć w tym miejscu
ks. prof. Wincentego Granata, ówczesnego rektora KUL. To właśnie on
przyjmował na KUL studentów relegowanych z innych uczelni i nie pytał
o ich pochodzenie. To również dzięki jego finansowej pomocy mogliśmy
wykupić wielu naszych kolegów aresztowanych w Marcu 68'.

wali. Zdałem sobie sprawę, że są to, jak
ich nazwaliśmy „ekstremiści”, czyli ludzie pracujący dla władzy. Pod Domem
Nauczyciela wyskoczył na nas tak zwany aktyw społeczny. Zaczęli nas szarpać
i bić. Byli nietrzeźwi. Za nimi ustawił się
kordon milicjantów z pałkami. Wtedy
zaczęły się zatrzymania. Aresztowano
między innymi Tomka Kalitę. Pozostali, którzy nie zostali zatrzymani, wśród
nich ja, wróciliśmy pod Chatkę Żaka
i wymyśliliśmy, że ruszymy jeszcze raz
w stronę Krakowskiego Przedmieścia,
tym razem z okrzykiem „Amerykanie
precz z Wietnamu”. Tam znowu zaczęła się łapanka. Wtedy otrzymałem informację, że muszę wracać na uczelnię.
Gdy tylko dotarłem na zajęcia, zaraz pojawił się jakiś człowiek, który spisywał
kto jest obecny, a kto nie. Nie był to na
pewno nikt z pracowników uczelni.
13 marca za zgodą rektora Seidlera
w Chatce Żaka odbył się kolejny wiec.
Miała się na nim odbyć krytyka wichrzycieli i pochwała władzy. I pewnie
by tak było, gdyby nie Andrzej Klimowicz, który opowiedział o wydarzeniach w Warszawie.
W trakcie głównych wydarzeń w Marcu 68' nie zostałem aresztowany, ale re-
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perkusje tych wydarzeń odczułem dwa
lata później, gdy zostałem aresztowany
za to, że rzekomo 10 marca 1968 roku
uczestnikom manifestacji włączyłem
Wolną Europę. Uważam, że Marzec '68

Andrzej Klimowicz

W Marcu '68 student VI roku medycyny
na lubelskiej AM, w latach 70. ubiegłego wieku związany z KOR-em. Pracował jako lekarz w Szpitalu Rejonowym
w Świdniku, gdzie w lipcu '81 roku był
założycielem „Solidarności”. Obecnie
na emeryturze.
Tuż przed wydarzeniami lubelskimi
byłem w Warszawie. 8 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbywał
się wiec. Byłem świadkiem szarpaniny milicjantów ze studentami. Część
z nich została również pobita. Do Lublina wróciłem 11 marca i wybrałem się
na wiec pod Chatkę Żaka, niestety nie
udało mi się tam dotrzeć. Zostałem zatrzymany przez milicję i odprowadzony do domu z zakazem wychodzenia.
Najważniejszym dla mnie wydarzeniem z lubelskiego Marca '68 był wiec
zorganizowany za zgodą rektora Seidlera w Chatce Żaka 15 marca. Opowie-
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był sprzeciwem środowisk studenckich
i inteligenckich przeciwko zniewoleniu,
a przyczynkiem do niego było zdjęcie
„Dziadów” Dejmka. W Lublinie sprawa
Żydów była marginalna.

działem wtedy o zdarzeniach, których
byłem świadkiem w Warszawie. Głównie chodziło o sprzeciw wobec cenzury. Nie byłem mówcą przypadkowym,
gdyż już wcześniej miałem kontakt
z ludźmi z kształtującego się już wtedy
podziemia. Po moim wystąpieniu koledzy odprowadzili mnie do domu z obawy, że coś może mi się stać. Kilka dni
później zostałem zatrzymany przez
milicję. Przesłuchano mnie i spędziłem 48 godzin w areszcie.
Uważam, że Marzec '68 był zarówno
sukcesem i porażką. Wypadł w okresie
wydarzeń w Czechosłowacji, a właśnie z tymi przemianami Polacy wiązali wielkie nadzieje.
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Piotr Bojarski
‒ Ubrano nas w buciki drewniane i ko- Pierwsze informacje o dotkliwym poszule siedemnastowiecznych skazań- biciu przez milicję warszawskich stuców. Czuję się jak Dzierżyński w car- dentów, protestujących przeciwko
skim więzieniu. Jednakże nie jest mi
zdjęciu Dziadów ze sceny Teatru Nawesoło. Martwię się o studia, o Mat- rodowego, dotarły do Poznania „pokę... ‒ te słowa w celi śremskiego wię- cztą pantoflową” już następnego dnia
zienia napisał 17 marca 1968 r. Wła- po zajściach ‒ 9 marca 1968 r.
dysław Panas, student II roku filologii polskiej UAM.
‒ Mickiewicz był narodowym wieszczem, Dejmek kultowym reżyserem.
Słowa te w celi śremskiego więzienia Zakaz wystawiania Dziadów to był dla
napisał 17 marca 1968 r. Władysław nas szok! ‒ opowiada Władysław PaPanas, student II roku filologii polskiej
nas, dziś profesor na Katolickim UniUAM. Cztery dni wcześniej na po- wersytecie Lubelskim.
znańskim pl. A. Mickiewicza uzbrojeni w gumowe pałki funkcjonariusze
Poznańscy studenci zaczęli się sponMilicji Obywatelskiej brutalnie roz- tanicznie organizować. Najaktywniejpędzili trzy tysiące studentów żądają- si okazali się studenci filologii polskiej
cych przywrócenia inscenizacji Dzia‑ UAM. Nawoływali, aby zebrać się 12 mardów i wolności dla prasy.
ca o 15 pod pomnikiem Mickiewicza.

To był szok!

Napiszcie rezolucję

Władysław Panas przyjechał na studia
do Poznania w 1966 r. z Kołobrzegu.
Był najmłodszym z czwórki rodzeństwa. Ojca wcześnie stracił, więc mama Władysława musiała sama troszczyć się o przyszłość swoich dzieci. Rodzina wiodła skromne życie. ‒ Na pewno nie przystawałem do rysowanego przez propagandę partyjną modelu
zamożnej, warszawskiej, „bananowej”
młodzieży ‒ opowiada.

O trzeciej na pl. Mickiewicza przychodzi pół tysiąca żaków. Składają kwiaty pod pomnikiem, odczytują relację
z wydarzeń pod Uniwersytetem Warszawskim i głośno popierają studentów w Warszawie. Po placu niesie się
okrzyk: „Prasa kłamie!”.

Szybko dał się poznać jako nieprzeciętny student. ‒ Zadawał dociekliwe
pytania. Zmuszał mnie do specjalnego przygotowania się do zajęć i nie zawsze się ze mną zgadzał. Bardzo go lubiłam i ceniłam ‒ opowiada prof. Zofia
Trojanowiczowa, wówczas doktor filologii polskiej UAM.
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Na balkon auli UAM wychodzą rektorzy poznańskich uczelni. Rektor politechniki prof. Zbigniew Jasicki nawołuje do spokoju. Zapowiada, że za
udział w manifestacji studentów nie
spotkają żadne konsekwencje i proponuje, aby studenci napisali „w domu”
rezolucję wyjaśniającą, czego żądają.

Piotr Bojarski,
„Gazeta Wyborcza
Poznań”, 13 marca
2003

Tomasz Pietrasiewicz: „Marcowa”
historia Władysława
Panasa zaczęła się
w Poznaniu, gdzie
był studentem na
UAM. Za udział
w wiecu popierającym studentów
z Warszawy skazano
go na dwa miesiące
więzienia. Został
wydalony z uniwersytetu z zakazem
kontynuowania
studiów gdzie indziej.
Jedyną uczelnią, która
zgodziła się przyjąć
Panasa, tak jak ponad
trzydziestu innych
studentów z Poznania, był KUL.

Wieczorem studenci jeszcze raz zbierają się na pl. Mickiewicza. Jest ich ponad dwa tysiące. ‒ nasze manifestacje
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organizowaliśmy racjonalnie, po poznańsku. Rano zajęcia, po południu
demonstracja ‒ uśmiecha się prof. Panas. Wydarzeniom przygląda się około tysiąca poznaniaków. Demonstranci przechodzą ul. Armii Czerwonej
(dziś Święty Marcin) pod budynek KW
PZPR. „Wolność dla prasy! Prasa kłamie!” ‒ skandują.

Milicja jeszcze nie interweniuje
Po powrocie do akademika Panas, Marek Kośmider i Stefan Olszewski próbują w sali telewizyjnej napisać rezolucję. ‒ Zero konspiracji, zero elementarnej ostrożności. I euforia, podniecenie. To było takie romantyczne, naiwne. Byliśmy przecież bardzo młodymi
ludźmi, nie mieliśmy żadnych opozycyjnych doświadczeń... Prawdopodobnie od razu nasza ekipa została namierzona przez odpowiednie służby ‒
przypuszcza Panas.
W kilkunastu zdaniach brudnopisu
studenci powołują się na konstytucyjną
wolność słowa i wypowiedzi. ‒ To, co
zdołaliśmy napisać, było tylko fragmentem. Resztę mieliśmy skończyć następnego dnia ‒ wspomina Panas.

Jak marzec Fisiaka odmienił
„Wczoraj nieliczna grupa nieodpowiedzialnych wichrzycieli dopuściła się
przed rektoratem Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu krótkotrwałej
politycznej prowokacji. [...] Wszelkie
próby przenoszenia wichrzycielskich
zapędów ‒ inspirowanych przez bankrutów politycznych ‒ na grunt poznański zostaną z całą stanowczością
udaremnione” ‒ grozi nazajutrz „Gazeta Poznańska”.
Od rana pod presją PZPR wykładowcy na uczelniach apelują do studentów,
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aby nie brali udziału „w prowokowanych manifestacjach”. Uczelniani sekretarze partii nakazują odczytywać
przed rannymi zajęciami stanowisko
potępiające „syjonistów”.
Opowiada wieloletni pracownik naukowy UAM: ‒ Na ogół wykładowcy odczytywali ten dokument, dając jednocześnie do zrozumienia ‒ na przykład tonacją głosu ‒ że się od niego dystansują.
Jawne nieposłuszeństwo było rzadsze.
Odczytania skierowanej przeciwko syjonistom rezolucji odmówił znany i ceniony prof. Wiktor Jassem. Miał żydowskie korzenie, więc czytałby coś poniekąd przeciwko sobie. Odpowiedział, że
mu tego czytać nie wypada.
Już następnego dnia został wezwany
przez Komitet Uczelniany PZPR i zawieszony w zajęciach, a później zwolniono go z pracy na UAM. Mimo antysemickiej nagonki prof. Jassem nie
wyjechał z Polski. Pracował w Polskiej
Akademii Nauk. 35 lat po marcu 1968
r. nie chce rozmawiać o tamtych wydarzeniach.
Antysyjonistyczną petycję z nakazem
odczytania wręczył prof. Jassemowi
Jacek Fisiak, ówczesny sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR na Wydziale Filologii UAM. Dziś prof. Fisiak jest dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej UAM. ‒ Akcja odczytywania tych petycji była inspirowana
szczebel wyżej, przez Komitet Uczelniany UAM albo przez Komitet Wojewódzki partii. Raz sam to odczytałem ‒ opowiada.
Profesor Fisiak zaprzecza, by to on
spowodował usunięcie prof. Jassema
z UAM. ‒ Bzdura! Niczego nikomu
nie donosiłem. Ta informacja musiała dotrzeć od Komitetu Uczelnianego inną drogą. Zachowanie prof. Jas-

nr 47 (2018)

BANKRUT Z CELI NR 68
sema widziało kilka innych osób. Kto? ‒ Tego dnia milicja nas goniła, a tłuJuż nie pamiętam, a nie chciałbym
my przechodniów stały na chodnikach
komuś coś bezpodstawnie zarzucać ‒ i patrzyły. Nie wiem, co myśleli ci lutłumaczy się.
dzie. Pamiętam, jak na Armii Czerwonej milicjanci pałowali dziewczyPrzyznaje, że w latach 60. „entuzja- nę. Większość stała bezczynnie, tylstycznie wierzył w politykę partii”, ale
ko młodzież i starsza pani z parasolem
Marzec 1968 r., a potem wydarzenia
próbowali jej bronić. Może dlatego, że
grudniowe 1970 r. „odmieniły” jego
Poznań dostał w skórę w 1956 roku? ‒
stosunek do władzy ludowej. Fakty te- opowiada Władysław Panas. Przyznaje,
mu przeczą: w PRL Fisiak zrobił praw- że studencki protest nie był zrozumiadziwą karierę ‒ w latach 80. był rekto- ły dla przeciętnego poznaniaka: ‒ Bo
rem UAM, a nawet ministrem oświa- miał podłoże kulturowe. Stąd zdziwiety, w PZPR pozostał do samego końca. nie: walczyć o jakiś teatr, a nie o chleb?

Większość stała bezczynnie

SB szuka mózgu

13 marca 1968 r., mimo perswazji wy- ‒ Wszyscy na uniwersytecie straszlikładowców, na pl. Mickiewicza znowu wie się bali. To był ogromny, porażagromadzą się tłumy studentów. Zbiera
jący fizycznie strach. To było niewysię ich trzy tysiące. Palą gazety i dru- obrażalne, że bito pałkami studentów!
ki Konstytucji PRL. Krzyczą: „Dziady Że z uczelni wyrzucano szanowanych
na scenę”, „Niech żyje Dejmek!”, „Stu- profesorów! ‒ przypomina sobie prof.
denci mają te same cele co robotni- Zofia Trojanowiczowa. ‒ To, co dziacy!”. Na pomniku Adama Mickiewi- ło się pod aulą UAM, i nagonkę antycza rozwieszają transparent z hasłem
semicką traktowano na uniwersytecie
zaczerpniętym z Dziadów:
jak prowokację. Mówiono, że na górze
walczą o stołki i wciągają do tego ludzi
Oni wyszukają przyczyny,
młodych ‒ wspomina.
by uniwersytety znieść,
Krzyknąć, że ucznie jakubiny,
Czwartek, 14 marca 1968. Panas w woji waszą młodzież zjeść.
skowym mundurze przychodzi na zajęcia przysposobienia wojskowego.
Na plac zajeżdżają milicyjne radiowo- Wcześniej w gazecie wyczytał, że jego
zy. Uzbrojeni w gumowe pałki funk- koledzy zostali zatrzymani przez MO.
cjonariusze MO kilkakrotnie brutal- W trakcie zajęć do sali wchodzą pranie rozpędzają zebranych. ‒ Milicjan- cownicy Służby Bezpieczeństwa. ‒ Któtów ściągnięto z całego województwa. ry to Panas? ‒ pytają. I aresztują studenByli „nabuzowani” ideowo, że to jacyś
ta. Powodem zatrzymania jest rezolucja.
Żydzi, jakaś kontrrewolucja... ‒ pamięta prof. Panas, który miał okazję roz- Panas do dzisiaj nie wie, jak jego brudmawiać później z dwoma milicjantami. nopis dostał się w ręce SB: ‒ Esbecy
wszystko wiedzieli. Ale potrzebny im
Wieczorem studenci walczą z MO
był „mózg” ‒ jakaś organizacja, grupa
przy akademikach na Winogradach. inicjatywna. A tymczasem w PoznaMilicja bije, a potem zatrzymuje kil- niu nie było żadnych Żydów. Esbecy
kudziesięciu z nich. Poznaniacy przy- szybko wyrobili sobie zdanie, że nie
glądają się biernie wydarzeniom.
ma mowy o żadnych powiązaniach
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z Warszawą, że manifestacje w Poznaniu były spontaniczne. Swoją szansę
zobaczyli w tych „idiotycznych” ‒ jak
to określili ‒ zdaniach, które napisałem w rezolucji. „Wie pan, jakie to jest
kiepskie stylistycznie?” ‒ pytali mnie.
Wkurzyli mnie tym pytaniem!
Już następnego dnia Panas staje przed
kolegium do spraw wykroczeń. SB dysponuje zbyt wątłym materiałem, aby
mówić o „spisku syjonistycznym”. Panas ‒ tak jak Olszewski i kilku innych
studentów ‒ zostaje uznany za winnego zakłócenia porządku publicznego i wznoszenia okrzyków (chociaż nie
złapano go na ulicy ani nie udowodniono mu, że zakłócał porządek) i skazany
na dwa miesiące więzienia.

rewizjonistów! – grzmi z trybuny I sekretarz KW PZPR.
Panas przeczyta o tym następnego dnia
w gazecie, na pryczy w celi ‒ nomen
omen ‒ nr 68. Więźniowie mówią na
niego „Generał”, bo ciągle ma na sobie
mundur żołnierza Ludowego Wojska
Polskiego. W końcu strażnicy dochodzą
do wniosku, że „coś tu nie gra”; Panas
dostaje drewniane buty i prostą, zgrzebną koszulę. ‒ Byłem przestraszony. Nie
wiedziałem, co dalej ‒ relacjonuje. ‒ Lata 80. nauczyły człowieka pewnych zachowań. Ale wtedy, w 1968...

Co napisać mamie?

Wtedy Panas miał też inny problem:
‒ Jak zakomunikować to, co się stało,
‒ Jakaś „dobra dusza” ‒ chyba jakiś mili- mojej mamie? Nie chciałem, żeby macjant? ‒ podpowiedziała nam, żebyśmy ma mnie odwiedziła; żeby płakała, żenie odwoływali się do sądów. Bo wte- by czuła się upokorzona...
dy nam dopiero przyłożą! Więc nikt się
nie odwoływał. I dostaliśmy po sześć- O aresztowaniu syna informuje więc
-osiem tygodni. Pamiętam, że najwię- panią Władysławę dr Trojanowiczowa. ‒ Napisałam, ponieważ w pracej ‒ trzy albo cztery miesiące ‒ dostał
sie pełno było oskarżeń pod adresem
chłopak z zawodówki, złapany na ulicy
studentów. Nie chciałam, żeby myśla‒ przypomina sobie prof. Panas.
ła, że jej syn jest łobuzem czy chuliPodzwonne dla syjonistów
ganem ‒ opowiada. „Zatrzymanie Pani Syna nie oznacza jego usunięcia
Kiedy za Panasem zamykają się drzwi
z Uniwersytetu. Być może ‒ będzie
celi w Śremie, na pl. Mickiewicza
mógł nadrobić zaległości i dalej norznowu gromadzą się tłumy. Tym ra- malnie studiować. [...] Sądzę, że nalezem idą tam tysiące robotników. Nio- ży być dobrej myśli” ‒ pocieszała w lisą transparenty: „Syjoniści do Daja- ście matkę studenta.
na!”, „Precz z zausznikami Kissingera
i Dajana!”. Obok pomnika Mickiewi- Panas czyta w celi „buraczaną literatucza stoi trybuna, z której przemawia
rę” z więziennej biblioteki i marzy o urtowarzysz Jan Szydlak. ‒ Wichrzycie- lopie dziekańskim i kontynuacji stule, rozpoczynając parę dni temu swą
diów. Z każdym dniem jednak narasta
podstępną dywersję, liczyli na to, że
w nim obawa, że zostanie wydalony ze
wybiła ich godzina. Ale dźwięk, któ- studiów. „Bądźmy szczerzy. W tej sery się rozległ z poznańskich zakładów
sji już się chyba nie spotkamy i wszelpracy, oznacza podzwonne dla nich
kie pocieszenia w tej materii są raczej
samych. Podzwonne dla politycznych
zbędne. A czy spotkamy się na stubankrutów, syjonistów i różnej maści
diach w ogóle ‒ nie wiem, chyba mnie
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nie usuną ze studiów ‒ ile razy można
ponieść karę za jeden błąd, w dodatku
bardzo problematyczny?!” ‒ buntuje się
w jednym z listów.

Czas tchórzy
W więzieniu Panasa odwiedza przedstawiciel rektora UAM prof. Czesława Łuczaka. Przesłuchuje studenta i oznajmia:
‒ O dalszych krokach zdecyduje rektor.
„Zostanę najprawdopodobniej postawiony przed Sądem Dyscyplinarnym na
uczelni [...]. Bardzo się obawiam o wynik. Ale tam przynajmniej będę mógł się
bronić” ‒ pisze Panas do Wojciecha Bardzińskiego na początku maja 1968 r.

dentów do wzięcia udziału w tej nielegalnej manifestacji ‒ czym naruszył
obowiązki studenckie. [...] Jego postępowanie zasługuje na szczególne potępienie” ‒ orzeka komisja. I decyduje
o wydaleniu Panasa z uczelni.
Student odwołuje się do komisji II instancji. ‒ Początkowo komisje drugiej
instancji pod przewodnictwem profesora Jaśkiewicza, a potem profesora
Jakóbczyka nie kwapiły się do relegowania mnie z uniwersytetu. W pewnym momencie rektor miał nawet kłopoty ze skompletowaniem składu komisji. Ludzie niby chorowali, a tak naprawdę nie chcieli w tym uczestniczyć.
Tak więc to się ciągnęło. Dopiero piąte
posiedzenie komisji, której przewodniczył prof. Adam Łopatka, okazało
się skuteczne ‒ opowiada Panas.

Dwa tygodnie później, już na wolności, staje ‒ jak 63 innych studentów
uniwersytetu ‒ przed komisją dyscyplinarną UAM. Komisji przewodni- „Wymierzenie najsurowszej kary dyczy doc. S. Kozarski. Studenta próbuje
scyplinarnej jest w pełni uzasadniobronić dr Zofia Trojanowiczowa. ‒ Że- ne” ‒ decyduje komisja dyscyplinarna
by być uczestnikiem sprawy, musiałam
II instancji. Władysław Panas zostaje
mieć jakiś pretekst. I znalazłam go: by- skreślony z listy studentów.
łam przecież opiekunem tej grupy studentów. Robiłam, co mogłam, ale wy- Profesor Adam Łopatka robi później
rok był już przesądzony ‒ opowiada.
partyjną i polityczną karierę. W latach
80. jest kolejno: członkiem KC PZPR,
‒ Wtedy najwięcej było tchórzy. Jedyną ministrem do spraw wyznań, na koczynnie zaangażowaną w moją obro- niec prezesem Sądu Najwyższego. Po
nę osobą była dr Trojanowiczowa. Pa- marcu 1968 r. awansuje też towarzysz
miętam, jak przewodniczący komi- Jan Szydlak ‒ wchodzi do KC PZPR.
sji zwrócił jej niedwuznacznie uwagę:
Przystań na KUL
„No przecież pani jest młoda, świeżo po
doktoracie, ma pani małe dzieci, kariera przed panią. A pani się w to miesza?” ‒ Jeszcze w trakcie rozpatrywania sprawy
przez komisje dyscyplinarne próbowa‒ przypomina sobie Władysław Panas.
no nas wpakować do wojska. Ale się wyKomisja w składzie: docenci S. Kozar- broniłem. Lekarz w Kołobrzegu uratoski, F. Domka i student P. Weckwert, wał mnie, orzekając, że mam nadciśnienie na tle nerwowym ‒ opowiada Panas.
uznaje, że Panas jest winny udziału w
„nielegalnym zbiegowisku”. „[...] Przez
swoje okrzyki zakłócił spokój publicz- Wydaleni z UAM studenci otrzymuny, a nadto poprzez przepisywanie nie- ją „wilcze bilety” ‒ zakazy kontynulegalnej petycji nawoływał innych stu- acji studiów na innych uczelniach.
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Ale na szczęście był jeszcze Katolicki
Uniwersytet Lubelski. Panas znajduje tam azyl dzięki kontaktom dr Trojanowiczowej i prof. Jarosława Maciejewskiego oraz ‒ jak sam mówi ‒ wielu „cichym, bezimiennym bohaterom”:
‒ Gdyby prof. Halina Pańczyk, która wtedy była dziekanem lub prodziekanem na filologii UAM, wysłała moje
„wilcze” papiery do Lublina, to na KUL
też by mnie nie przyjęto. No więc prof.
Pańczyk spowodowała, że te papiery
do KUL nie doszły. I KUL oficjalnie
o niczym nie wiedział!
Dzięki takim „cichym bohaterom” na
KUL znajduje przystań cała „kolonia”
poznańska, licząca ponad trzydziestu studentów z różnych poznańskich
uczelni ‒ m.in. późniejsi absolwenci filozofii KUL, a dziś profesorowie: Jerzy
Kopania i prof. Kazimierz Trzęsicki. ‒
Poznań pozbył się takiego twórczego
elementu! ‒ komentuje Władysław Panas. ‒ A potem dołączyli do nas warszawiacy po dłuższych wyrokach: Basia Toruńczyk, Sewek Blumsztajn...
Dziś prof. Panas kieruje Katedrą Teorii Literatury KUL. W kraju i za granicą
mówi się o nim „autorytet w dziedzinie
twórczości Brunona Schulza”, a w Lublinie ‒ „poznaniak”.

212

nr 47 (2018)

JEDNA POZNAŃSKA HISTORIA

JEDNA POZNAŃSKA HISTORIA

dedykowana wszystkim byłym – obecnym –
przyszłym członkom komisji dyscyplinarnych

Zofia Trojanowiczowa
W roku akademickim 1967/1968 byłam
krzywdą. Wszystko to razem drastycznie
opiekunem II roku polonistyki. Z tej racji
naruszało nasze, moje, poczucie sprawiedw dniu 15 marca 1968 studenci II roku po- liwości i godności. Po jakimś czasie, już po
informowali mnie, że ich kolega Władysław
zwolnieniu studenta z więzienia, „sprawa
Panas został poprzedniego dnia areszto- Panasa” zaczęła obrastać w dodatkowe
wany i nie wrócił na noc do domu akade- dokumenty, wezwanie mnie w charakterze
mickiego. Dodatkowym źródłem niepoko- świadka na komisję dyscyplinarną (wprawju był fakt, że zatrzymanie nastąpiło w cza- dzie nikt mnie tam nie chciał, ale jako opiesie zajęć ze studium wojskowego, które Pa- kun roku uporczywie się tego domagałam),
nas ‒ zgodnie z ówczesnym regulaminem ‒ tymczasowe zawieszenie Panasa w praodbywał w mundurze wojskowym. Przez
wach studenta, wreszcie w kolejne werdykkilka najbliższych dni nie mogliśmy się do- ty kolejnych komisji dyscyplinarnych, niewiedzieć, co się z nim dzieje. Okazało się zmiennie skazujące Panasa na „wydalenie
wreszcie, że przebywa w więzieniu i że dal- ze szkoły”. Wszystkie te dokumenty ‒ zasze jego studia są pod znakiem zapytania. równo czytane wówczas, jak i czytane dziPo naradzie z najbliższymi kolegami za- siaj ‒ miały dla mnie zawsze bardzo wyrazitrzymanego studenta postanowiłam napi- sty wymiar moralny i zawsze uważałam, że
sać list do jego matki. Obawiałam się bo- „sprawa Panasa” nie jest, nie powinna być
wiem, że matka może w ogóle nie wie- wyłącznie sprawą jego, najbliższych jego
dzieć o aresztowaniu syna, a jeśli nawet
kolegów i moją. Dokumenty te mają jeszwie ‒ może być zdezorientowana; w pra- cze i ten walor, że dobrze ujawniają ‒ zamasie o zatrzymanych studentach pisano ja- zane dotąd i milczeniem okryte ‒ przebieg
ko o „elementach chuligańskich” albo ‒ nie
i klimat tzw. wydarzeń marcowych w śrowiadomo było wówczas co gorsze ‒ „syjo- dowisku poznańskim. Jest to wprawdzie
nistycznych”. Matka Panasa odpisała mi na
tylko „jedna poznańska historia”, ale histolist. Po pewnym czasie studenci przynieśli
ria typowa i wiele o środowisku mówiąca.
mi dwa listy napisane do nich przez Panasa Z myślą o tym, przed 13. rocznicą „marz więzienia w Śremie. Jeden list pozostał u
ca”, napisałam list do Władysława Panasa
mnie, z drugiego sporządziłam kopię. Oba
z zapytaniem, czy wyraża zgodę na opubwywarły na mnie wstrząsające wrażenie, likowanie tych materiałów w „Środowisku”,
a „sprawa Panasa” stała się odtąd i moją
a jeśli tak, to czy w publikacji mogę ujawnić
sprawą. Znałam tego studenta z ćwiczeń
jego nazwisko. Otrzymałam w odpowiedzi
‒ wiedziałam, że jest uzdolniony, pracowi- list (w nim dodatkowe materiały, m.in. listy
ty i ciekawy świata, od jego kolegów wie- pisane doń przez kolegów w czasie, kiedy
działam, że pochodzi z chłopskiej, wielo- przebywał w więzieniu; listów tych jednak
dzietnej rodziny, wiedziałam ‒ byłam tego ‒ mimo że należą do całości sprawy i wspanajzupełniej pewna ‒ że kara dwu miesię- niale ją dopełniają ‒ nie publikuję ze wzglęcy więzienia (bo tyle otrzymał) jest wielką
du na brak miejsca), który w obszernych
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fragmentach ‒ za zgodą autora ‒ przytaczam na wstępie. Na wstępie, ponieważ
ten list z 24 lutego 1981 ‒ dobrze oświetlając i komentując wcześniejsze dokumenty ‒
ułatwia ich rozumną lekturę. Na zakończenie tych niezbędnych uwag wprowadzających ‒ jeszcze jedna sprawa: ponieważ nie
zdołałam porozumieć się z kolegami Wła-

dysława Panasa wymienionymi (jako osoby prywatne) z nazwiska w dokumentach
o charakterze prywatnym, nazwiska ich
zastąpiłam inicjałami bądź pozostawiłam
tylko imiona. Myślę, że mi wybaczą.
Zofia Trojanowiczowa

Lublin, 24 II 81
Szanowna Pani
List Pani bardzo mnie poruszył, gdyż ‒ przyznam ‒ nigdy nie myślałem o poznańskim
Marcu 68 w kategoriach historycznych. Była to dla mnie jakby prywatna historia. Myślałem znowu dużo o tamtych dniach, ludziach i postawach. O tym jacy byliśmy, czego chcieliśmy, jak się zachowywaliśmy. Piszę w liczbie mnogiej, bo przecież to nie byłem tylko ja;
to byli moi koledzy (znani i nieznani), to była także Pani, było środowisko. Marzec 68 jest
dla nas częścią wspólnej biografii. Nie tylko w sensie pokoleniowym. Moja biografia jest
przecież częścią Pani biografii, biografii W.B., M.P. i innych. I odwrotnie. „Powchodziliśmy”
sobie w życiorysy bardzo. I ten fragment naszych biografii jest naszą wspólną „własnością”
‒ jeśli tak można powiedzieć. Zgadzam się z Panią, aby przekazać coś z tego także innym.
Nie mógłbym nie zgodzić się. Nie zgodzić się ‒ to znaczyłoby zaprzeć się siebie tamtego.
Znaczyłoby także wyprzeć się innych. Nie wyparto się mnie, ja nie wypierałem się moich
przyjaźni ‒ taka jest prawda. Nie mógłbym kłamać. [...]
A oto kilka uwag, o które Pani prosiła:
1. Wydaje mi się, że nazwiska powinny być ujawnione. Formuła „nazwisko i imię znane redakcji” ‒ kojarzy się jednak z czymś niesympatycznym: wypieraniem się, autocenzurą,
dwuznacznością. Anonimowość, zatajenie, nauki ‒ to przecież domena tego, z czym walczyliśmy i z czym nadal walczymy. W przesłanym mi przez Panią numerze „Środowiska”
są straszliwe relacje ludzi, których dotknęło okrucieństwo władzy. I są to relacje podpisane. Chyba i nam nie wolno się inaczej zachować, chociaż sprawa jest drobna. Tym bardziej że w dokumentach znajdują się nazwiska członków komisji dyscyplinarnych. Więc
gdyby oni mieli być potraktowani osobowo, czyli jawnie ‒ to „sprawiedliwość" kazałaby
ujawnić i moje. Byłoby chyba coś nie tak wobec tych ludzi, gdybym się ukrył za inicjałami.
A historia bez nazwisk jest bardzo uboga. [...]
3. Listy były adresowane do W.B., mojego kolegi z roku, współmieszkańca w akademiku.
Mogłem pisać (poza Matką) tylko do jednej osoby. Wybrałem Wojtka, gdyż wydawało
mi się, że może mieć stosunkowo najmniej kłopotów z tytułu takiej znajomości. Chociaż
Wojtek był formalnym adresatem, listy były intencjonalnie adresowane do szerszego grona przyjaciół, kolegów, znajomych. To był jedyny, a tak dla mnie ważny, kanał łączności
ze środowiskiem uniwersyteckim.
Analogicznie rzecz się ma z nadawcą listów przychodzących do mnie. Formalnie był
nim Wojtek (regulamin wymagał jednego nadawcy), ale faktycznie były to listy pisane
przez wielu. Wojtek zajmował się stroną redakcyjną i „cenzurą”. Sprawdzał je pod kątem poprawności szyfrowania. Jego troska redaktorska, praktyka początkującego szyfranta, a także ręka cenzorska są dobrze widoczne w listach, które otrzymałem. W liście
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z 6 IV [19]68 pisze: „Wybacz, że nie dołączyłem wszystkich kartek z pozdrowieniami i radami od znajomych, ale boję się, że mógłbyś znowu nie dostać przez to tego listu”. Dbaliśmy, aby nie były wymieniane żadne nazwiska. Proszę pamiętać [o tym], że ta korespondencja przechodziła nie tylko przez ręce cenzora więziennego, ale i oficera SB, który zajmował się nadal moją sprawą i liczył, że wyciągnie coś z listów. Trzeba było pisać, uwzględniając podwójne reguły gry:
1. zwykłe cenzorstwo więzienne – tu konsekwencje były małe, najwyżej wstrzymana korespondencja;
2. pisanie pod czytelnika z SB, który nie stawiał swoich stempli, ale był groźniejszy. To bardzo wpłynęło na styl moich listów ‒ widzę to dobrze dzisiaj.
„Cenzura” Wojtka dotyczyła i Pani. Szyfruje Pani osobę jako „blondynka w okularach”,
„p. Zofia” itp. Skrupulatny A.M. przesyła pozdrowienia od p. (tu wymienia Pani nazwisko). Wojtek zamazuje i dopisuje: „Zosi”. Może się to wydać dzisiaj zabawne ‒ ale tak było.
Również odbiorca listów przychodzących do mnie był szerszy ‒ czytali je wszyscy koledzy w celi. Przesyłam Pani niektóre z listów pisanych do mnie jako przykład ówczesnej solidarności (!). Może i one będą dodatkowym kontekstem, też prywatnym, ale
i środowiskowym. Myślę, że dobrze pokazują i solidarność naszego środowiska, troskę,
chęć pomocy. To byli moi koledzy i koleżanki, wielu z nich było Pani studentami. Jest
to przykład GODNOŚCI środowiska. [...]
4. Krótkie „kalendarium” mojego marca ‘68:
a) 12 III 68 manifestacja pod pomnikiem A. Mickiewicza. ‒ Jedyne przemówienie, jakie wtedy wygłoszono, to wystąpienie przewodniczącego Kolegium Rektorów poznańskich uczelni, rektora Jasickiego. Powiedział m.in.: 1. Że za udział w manifestacji nie będą wyciągane
konsekwencje. 2. Należy w domu napisać rezolucję wyjaśniającą, o co chodzi studentom,
i przedłożyć ją Kolegium Rektorów. Tego samego dnia wieczorem próbuję, razem z M.K.
i S. O. napisać taki tekst. Zdążyliśmy jedynie powołać się na ustawę konstytucyjną, w tym
jej fragmencie, który mówi o wolności słowa, wypowiedzi. To, co zdołaliśmy napisać, było
jakimś fragmentem, brulionem brulionu. Resztę mieliśmy skończyć i opracowywać następnego dnia. Adresatem jej miało być Kolegium Rektorów, a nie studenci.
b) Następnego dnia, czyli 13 III 68, biła milicja studentów na ulicach Poznania. Z M.K. i S.O.
już się nie spotkałem. Mieliśmy się dopiero spotkać w areszcie śledczym i więzieniu.
c) 14 III 1968 r. jest czwartek, czyli dzień, w którym są zajęcia z wojska. Wojsko było tak
groźnym przedmiotem uniwersyteckim, że mimo wydarzeń poszliśmy na te zajęcia.
Z gazety dowiaduję się o aresztowaniu M.K. i S.O. W trakcie zajęć wojskowych funkcjonariusze SB aresztują mnie. Wydaje mi się, że było to coś nie tak, gdyż milicja i SB ‒
chyba ‒ nie bardzo mieli prawo mnie „rozbrajać”. Byłem wówczas w mundurze i podlegałem raczej jurysdykcji wojskowej. Ale to nieistotne. Powodem aresztowania była nienapisana rezolucja. Do dzisiaj nie wiem, jak się ten strzęp brulionu dostał w ręce SB.
Dopiero wtórnie „doczepiono” mi udział w manifestacji. Na to nie mieli żadnych dowodów. Sam to oświadczyłem, wyjaśniając genezę brulionu. Charakter pracy SB ujawnił się
w czasie przesłuchań: potrzebny był im „mózg” poznańskich wydarzeń, jakaś organizacja, grupa inicjatywna. A tymczasem dysponowali tylko materiałem wskazującym na
spontaniczny charakter manifestacji. Potrzebni im byli przywódcy, inspiratorzy, a mieli w ręku złapanych na chybił trafił, przypadkowo, na ulicach studentów. Nie było czym
się wykazać. Poznań jednak nie był Warszawą. Swoją szansę zobaczyli w tym ochłapie
papieru, na którym własnoręcznie nabazgrałem kilkanaście koślawych zadań „konstytucyjnych”. Ale to już było coś, jakiś zalążek, jakaś nić. Z tego można było już coś zrobić, ten materiał nadawał się do obróbki. To było coś więcej niż pobyt na ulicy. Byłem
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wszak ‒ bodajże ‒ jednym z nielicznych, którego aresztowano nie na ulicy, który z ulicą
nie miał nic wspólnego. Materiał jednak i dla SB okazał się zbyt wątły, aby z tego zrobić
wielką aferę syjonistyczną. Trzeba się było zdecydować na „wariant chuligański”. I skazano mnie (aresztowanego za próbę pisania) za zakłócenie porządku (pomimo że nie
złapano mnie na ulicy i nie udowodniono, iż zakłócałem ten porządek, nawet w świetle obowiązującego wówczas prawa). Ale to było następnego dnia, czyli
d) 15 III 1968 r. w bazie MO. Oskarżycielem był jakiś milicjant, którego ani ja wcześniej,
ani on mnie na oczy nie widział. Paragraf 28, „chuligański”.
e) Więzienie w Śremie.
f) Historia komisji dyscyplinarnych. Mam tu sobie do zarzucenia tylko to, że nie powołałem na świadka obrony rektora Jasickiego. Przynajmniej dowiedziałby się, że był
także inspiratorem i współautorem owej nienapisanej rezolucji. Zwracam też Pani
uwagę na stylistykę orzeczeń komisji. Ci utytułowani ludzie nie powinni byli podpisywać tych pism, jeśli nie ze względu na sprawę, to chociażby na styl. Zdyskwalifikowali się nie tylko jako sprawiedliwi sędziowie, ale i jako styliści. Styl to człowiek!
Ciekawa jest historia trzech komisji II instancji. Pierwsza (pod przewodnictwem [...])
i druga (miał przewodniczyć [...]) nie kwapiły się z zamknięciem sprawy, czyli definitywnym relegowaniem mnie z uniwersytetu. Dopiero trzecia, którą kierował [...], okazała
się skuteczna. [...]
6. O sobie. Mógłbym dużo i mało równocześnie. Byłem/byliśmy nieprzygotowani na śledztwo, więzienie. Absolutna bezbronność. Czasami zazdroszczę moim obecnym studentom ich przygotowania w tym zakresie. Nie wiedziałem, jakie są reguły gry. Nie wiedziałem, że mógłbym zrobić sprawę z tego, że ubliżano ‒ na przykład ‒ mundurowi, który wówczas nosiłem. A tak było podczas „sądu” w bazie MO. Marzec 1968 r. bardzo
mi pomógł. Zobaczyłem na własne oczy, co to jest odwaga, przyjaźń. Przekonałem się,
że kłamstwo to nie tylko to, iż prasa o czymś nie pisze, ale że świadomie przeinacza fakty. Mówiliśmy w marcu: „Prasa kłamie”, ale dla mnie było to raczej przemilczanie pewnych faktów. Tak jak ludzie dobrze wychowani o czymś nie mówią. Okazało się, że mówi
się, nawet bardzo dużo. Marzec to próg mojej świadomości i mojej wewnętrznej wolności. Zamykając mnie w Śremie, uwolniono mi zablokowane myślenie, uwięzienie uwolniło mnie od wielu złudzeń. Wtedy byłem przestraszony, nie wiedziałem, co dalej. Świat ‒
mój ‒ kończył się. Byliśmy ‒ jako środowisko ‒ tacy bezbronni. Ale była solidarność i nie
daliśmy sobie wydrzeć godności, nie zatomizowano nas. Komisja Dyscyplinarna miała
mi za złe, że nie wyszedłem skruszony, połamany, przeświadczony o swojej całkowitej,
absolutnej i wiecznej winie (piszą o tym w ostatnim zdaniu ostatniego orzeczenia). Mieli mi za złe, że oskarżam ich o brak obiektywizmu. To, co dzisiaj w narodzie wybuchło,
trwało i wtedy, chociaż stłamszone, zasypane. Trwało ‒ jeszcze raz chcę to z naciskiem
podkreślić ‒ jako ludzka, głęboko ludzka solidarność i godność. Nikt z nas nie podpisał
żadnych hańbiących paktów, nie poszedł na współpracę z SB. Więc myślę, że może nie
całkiem wówczas przegraliśmy. [...]
W. Panas
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Analiza wydarzeń związanych
z wystąpieniami studenckimi
na terenie Lublina
IPN Lu 115/1 k. 77-84
Lublin, dnia 26 marca 1968 r.

„Tajne”

I. Krótka ocena sytuacji poprzedzającej wystąpienia studenckie
Od czasu zdjęcia ze sceny Teatru Narodowego w Warszawie dramatu Mickiewicza „Dziady” i pierwszych burd studenckich, na teren Lublina różnymi drogami przenikało szereg tendencyjnych informacji na ten temat. Zasadniczym akcentem kolportowanych informacji,
w czym od początku niepoślednią rolę odgrywała „Wolna Europa”, było dążenie do podważenia przyjaźni polsko-radzieckiej, a jednocześnie podrywania zaufania do kierownictwa
partyjnego i państwowego, któremu jakoby nie zależało na rozwoju kultury narodowej. Starano się odwoływać do uczuć patriotycznych inteligencji. W tym celu kolportowano wiadomości, iż zdjęcie ze sceny „Dziadów” nastąpiło na polecenie Ambasady ZSRR w Warszawie.
Jednocześnie starano się podnosić w dyskusjach, jak wygląda polska suwerenność.
Z uwagi na brak informacji odnoszących się do tych wydarzeń w krajowych środkach
masowego przekazu, w poszczególnych grupach inteligencji wzrosło zainteresowanie audycjami radiowymi państw zachodnich, a zwłaszcza „Wolnej Europy”. Odnosi się to do części pracowników nauki, studentów przeważanie kierunku humanistycznego uczelni państwowej jak i KUL. Szczególną rolę w tym względzie odegrała prof. Żmigrodzka, która wykazywała, iż „Dziady” w inscenizacji Dejmka przedstawiają najwyższą wartość z dotychczasowych wystawień. Jej ocena utwierdzała część młodzieży studenckiej co do prawdziwości wiadomości podawanych na ten temat przez rozgłośnie zachodnie.
Podobne zainteresowanie problemem „Dziadów” występowało w środowisku adwokackim, nauczycielstwa, lekarzy a nawet inteligencji technicznej.
Mimo tych zainteresowań do dnia 10 marca nie zanotowano wewnętrznych przejawów wrogiej działalności związanej z tym problemem.
Sytuacja szybko zaczęła się zmieniać po wystąpieniach studentów UW w dniu 8 i 9 marca
bm. Na teren Lublina przenoszono różne wersje ekscesów warszawskich, które w sumie wytwarzało określoną atmosferę podniecenia w środowisku studenckim. Przenoszone wiadomości przede wszystkim w fałszywym świetle przedstawiały posunięcia administracyjnych
władz warszawskich w zakresie przywrócenia porządku. Z ust do ust przekazywano informację o rzekomej śmierci studentki w wyniku poniesionych obrażeń w czasie interwencji
MO. Można więc powiedzieć, że u źródeł wystąpień młodzieży studenckiej w Lublinie znalazły się ekscesy warszawskie.
Stwierdzono, że obok radia „Wolna Europa”, która nawoływała młodziez ośrodków akademickich do wystąpień solidarnościowych, znacząca rolę w kształtowaniu podatnej atmosfery do wystąpień odegrali studenci warszawscy pochodzący z Lublina oraz kontakty na-
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szych studentów ze środowiskiem warszawskim. Nie bez znaczenia na powstanie takiej sytuacji była postawa i zachowanie się niektórych pracowników pochodzenia żydowskiego, którzy na wykłady dojeżdżają z Warszawy/ prof. Żmigrodzka, doc. Litwin, prof. Kersten/. Takżeprof. Parnas wykazywał duże zadowolenie z rozwoju sytuacji.
Począwszy od dnia 8 marca br. w środowisku akademickim masowo wysłuchiwano
audycji radia „Wolna Europa”, gdyż źródła krajowe nadal nie przekazywały pełniejszych
informacji o wypadkach warszawskich.
Na bazie tej sytuacji w nocy z dnia 9 na 10 marca br w rejonie miasteczka akademickiego rozwieszono 5 ulotek nawołujących do wiecu solidarnościowego z młodzieżą Warszawy. Zaś w godzinach rannych dnia 10 bm., nieznani sprawcy weszli do radiowęzła akademickiego, gdzie włączyli aparaturę i rozpoczęto emisję programu „Wolnej Europy”. W godzinach wieczornych i nocnych z 10/11 marca br. ujawniono dalsze ulotki wykonane odręcznie informujące o czasie i miejscu wiecu solidarnościowego lub też informowały tylko
o wiecu. Obok ulotek przekazywano ustne informacje o czasie i miejscu wiecu na zasadzie,
że „będzie coś ciekawego”. Ulotki kolportowały pojedyncze osoby lub dwu-trzy osobowe
grupki studentów nie mające ze sobą powiązań.

II. Przebieg wystąpień
Brak zdecydowanego przeciwdziałania ze strony kadry poszczególnych uczelni, która
była poinformowana o czasie i miejscu przygotowanego wiecu spowodowało, że w dniu
11.03.68r. godz. 14.00 około 2 tysiące młodzieży studenckiej zgromadziło się przed „Chatką Żaka”. Część tej młodzieży /około 1000/ dała posłuch pojedynczym okrzykom wzywającym do pójścia do centrum miasta. Po przejściu ok. 300 m wyszli im na przeciw przygotowani robotnicy, którzy usiłowali przekonać studentów o niesłuszności ich postępowania. W związku z tym, że niektórzy studenci zaczęli się dopuszczać znieważania robotników, a nawet rękoczynów, do rozładowania sytuacji wprowadzono siły MO, które bez użycia przemocy spowodowały, że studenci powrócili na teren miasteczka uniwersyteckiego.
W rezultacie tych posunięć nie doszło do ekscesów i nie było pokrzywdzonych zarówno
ze strony robotników jak i studentów.
Spośród uczestników zatrzymano do wyjaśnienia 39 najbardziej aktywnych studentów
/4 osoby zatrzymano w przeddzień za kolportaż ulotek/, z czego 22 z KUL. Należy przy
tym podkreślić, że studenci KUL wykazywali największą aktywność w „poderwaniu” studentów do wyjścia na miasto.
Z ogólnej liczby 43 zatrzymanych, 24 osoby skierowano do kolegium, w tym 15 studentów
KUL. W stosunku do 3 osób kolegium wymierzyło kary po 2 miesiące aresztu, pozostałe 21
osób ukarano grzywnami. Z pozostałymi osobami przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze.
Przebieg wystąpienia studentów nie miał cech organizacyjnych i nie widać w nim było
zdecydowania lub wrogości. Były tylko nieliczne przypadki wznoszenia okrzyków jak: „Chcemy Dziadów”, „precz z cenzurą”, „żądamy wolności”, „popieramy studentów Warszawy”.
Na szybkie rozładowanie sytuacji i niedopuszczenie do rozszerzenia wystąpień wpłynęły skuteczne posunięcia instancji partyjnej, włączenie się części kadry naukowej poszczególnych uczelni państwowych do przywołania młodzieży do porządku oraz wykorzystanie we właściwym czasie i rozmiarach sił MO.
Tegoż dnia w godzinach wieczornych pojawiły się dalsze ulotki nawołujące do solidaryzowania się z młodzieżą Warszawy oraz zorganizowanie wiecu o godz. 17.00 na placu
Litewskim. Pojawiły się pierwsze ulotki o wrogiej antysocjalistycznej treści. W wyzna-
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czonym terminie zgromadziło się około 150 młodych ludzi, którzy na wezwanie funkc.
MO grupkami rozeszli się.
W dniu 13 marca br. wojewódzkie kierownictwa ZMS i ZMW przy współudziale ZSP
zorganizowały wiec w „Chatce Żaka” dając możliwość do przedstawienia ich postulatów.
Dyskusja na wiecu była bardzo burzliwa. Obok rozsądnych spokojnych wypowiedzi, było wiele głosów mało odpowiedzialnych, demagogicznych i podburzających lub
wręcz wrogich. Organizatorzy nie panowali w pełni nad przebiegiem spotkania a przede wszystkim nad jego treścią, w wyniku czego uchwalona rezolucja zawierała pewne
postulaty niewyważone politycznie i bez uzasadnienia. Wiec ten w zasadzie rozładował
napiętą atmosferę w przedmiocie przedstawienia przez studentów swych postulatów.
Podkreślić należy, że tak jak w dniu 11 bm. tak i na wiecu w dn 13 marca br. szczególną aktywność w podejmowaniu problemów o charakterze demagogicznym, podburzającym i wrogim wyróżniali się studenci KUL. W dniu 13 marca nie zanotowano żadnych
wystąpień ze strony studentów.

III. Przeciwdziałanie
Szybkie rozładowanie niepokojącej sytuacji wśród młodzieży akademickiej Lublina i niedopuszczenie do podobnych ekscesów jakie były w innych ośrodkach akademickich w kraju należy zawdzięczać sprawnym posunięciom Wojewódzkiej i Miejskiej instancji partyjnej.
Spotkano się z aktywem partyjnym poszczególnych uczelni. Odbyto zebrania w organizacjach partyjnych na wydziałach.
Nie bez znaczenia na rozładowanie sytuacji miała praca służby bezp. /szybka, dośc pełna informacja, rozmowy ostrzegawcze i operacyjne, ujawnienie kolporterów ulotek i służby milicji/
sprawne utrzymanie ładu i porządku oraz wydatny udział w rozpoznaniu, a także ukaranie w trybie przyspieszonym przez KKAI najbardziej aktywnych uczestników zajść i kolporterów ulotek.
Także na zmianę postawy studentów miały wpływ wiece i zebrania na zakładach pracy, których uczestnicy potępiali wystąpienia studenckie. Naturalnie i informacje krajowe ukazujące kulisy ekscesów warszawskich spowodowały, iż sytuacja w środowisku lubelskich studentów została rozładowana.
W świetle zaistniałych wypadków na terenie Lublina należy stwierdzić, że kierownictwo poszczególnych uczelni państwowych nie podjęło w porę należytych środków
powstrzymania studentów przed zebraniem się na wiec. O przygotowaniach wiecu
na dzień 11.03 o godz. 14.00 poszczególni rektorzy wiedzieli już w dniu 10.03. Na UMCSie, AM i WSR nie podjęto właściwych środków przeciwdziałania, aby w godzinach rannych czy przedpołudniowych dotrzeć do studentów i wyjaśnić im podłoże zajść warszawskich, a jednocześnie ostrzec przed skutkami udziału w nielegalnym zgromadzeniu.
Natomiast wysłano część kadry naukowej na miejsce wiecu, gdzie jej rola była już nieco
ograniczona, a przy tym wielu nie przejawiało żadnej aktywności.
Należy przy tym podkreślić, iż na poszczególnych uczelniach główny nacisk kładzie
się na opanowanie przez studentów programowego materiału, nie przywiązując wagi
do kształtowania postawy ideowo-politycznej, patriotyzmu i więzi z ustrojem socjalistycznym. Problemy te określa się w środowisku akademickim, jako niepopularne. Jest
i drugi zasadniczy problem, że przepisy odnoszące się do wyższych uczelni wprowadziły
bardzo niezdrowe stosunki. Powstała swego rodzaju kastowość i nietykalność pracowników nauki, których kontakt ze studentem ogranicza się do wygłoszenia wykładu i przyjęcia egzaminu. Samodzielni pracownicy nauki wytworzyli wokół siebibe nimb wszechwładności, nietykalności i nieliczenie się z nikim i z niczym. Brak jest ze strony uczelni

nr 47 (2018)

I
Kolegium Karno-Administracyjne.

221

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE
zainteresowania życiem studenta poza uczelnią. szczególnie to się odnosi do studentów
mieszkających w domach akademickich. Sprzyja to powstawaniu sytuacji demoralizujących studentów /pijaństwo, gry hazardowe i spadek dyscypliny/.
Nie mają większego wpływu na kształtowanie stosunków socjalistycznych i profilu wychowanie studenta uczelniane organizacje partyjne, nie mówiąc już o kołach ZSL lub SD, które w tych sprawach zachowują całkowitą bierność. Powszechnie się mówi, że przynależność
do partii lub stronnictw politycznych ma w wielu przypadkach charakter koniunkturalny, co
w sposób oczywisty wpływa w sensie ujemnym na aktywność poszczególnych organizacji.
Źródłem braku aktywności i małej ofensywności członków oddanych partii, trzeba także szukać w pozycji samodzielnych pracowników nauki na uczelni, gdzie przecież miernikiem wartości jest tylko stopień naukowy i stanowisko. Młodsi pracownicy, którzy związali się z partią lub chcieliby rzetelnie się związać z nią, liczą się z tym, że tylko hołdownicza postawa do samodzielnych prac. nauki pomoże im osiągnąć życiowe cele.
Oddzielnym problemem, który w sposób jaskrawy uwidocznił się w tym okresie są niedomagania na odcinku pracy organizacji młodzieżowych na wyższych uczelniach. Statystycznie organizacje te są bardzo liczne, ale w życiu codziennym uczelni trudno dopatrzeć
się konkretnych faktów działalności. Studenci, a co gorsza sami członkowie ZMS i ZMW
mówią o tym, iż przynależność do tych organizacji jest tylko rzeczą formalną. Obok braków w zakresie treści pracy nie wychodzi także strona organizacyjna. Zebrania w poszczególnych kołach, które odbywają się od przypadku do przypadku są zebraniami szkieletowymi, gdyż uczestniczy w nich tylko niewielki odsetek członków.
W tej sytuacji trudno w ogóle mówić o wpływie organizacji młodzieżowych na kształtowanie postawy społeczno-politycznej studentów. Nie mogły one także odegrać pozytywnej roli w czasie wystąpień studenckich.
Jest co prawda, niewielki odsetek zaangażowanych, dobrych członków, którzy w tym
układzie niewiele mogą zrobić.
Mówiąc o wychowaniu młodzieży akademickiej nie sposób pominąć mankamenty
w zakresie kształtowania postaw młodzieży w szkołach średnich.
występuje ubogość pracy organizacji młodzieżowych w treści i formie,
wielu nauczycieli nie przywiązuje dużej wagi do pracy wychowawczej z młodzieżą, zaszczepienie jej cech obywatelskich, patriotyzmu i miłości do ustroju socjalistycznego,
podrywanie autorytetu nauczycieli o światopoglądzie ateistycznym przez reakcyjną
część kleru prowadzącą katechezę,
nie prowadzi się ciągłej pracy zmierzającej do neutralizacji wpływów radia „Wolnej
Europy” na młodzież.
Posiadane informacje wskazują, że poważny procent młodzieży słucha audycji radia
„Wolna Europa” dając wiarę przekazywanym informacjom. Tu tkwią przede wszystkim
źródła w kształtowaniu się niezorganizowanych grupek, które obok wysłuchiwania zajmują się kolportażem zasłyszanych wiadomości. Na tej bazie między innymi powstała 5-osobowa grupa uczniów w szkole ogólnokształcącej w Bełżycach, która jako cel przyjęła walkę z komunizmem. Gorzej, że pewne osoby z grona nauczycielskiego stykały się z określonym zachowaniem tych chłopców, nie podejmując odpowiedniego przeciwdziałania.
W okresie od dnia 8 - 25.03.68 r. na terenie woj. lubelskiego zanotowano 16 faktów kolportażu ulotek i napisów, z czego 7 na terenie m. Lublina. Ogółem ujawniono ponad 70 egzemplarzy ulotek, z czego na Lublin przypada 52.
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O treści solidaryzującej się ze studentami Warszawy i nawoływaniu do wiecu ujawniono
61 egzemplarzy ulotek, zaś 12 o treści antypaństwowej i radzieckiej.
W wyniku czynności operacyjno-śledczych ujawniono 14 sprawców ulotek i napisów. Dwie
osoby zostały aresztowane i prowadzi się w stosunku do nich postępowanie przygotowawcze.
Ostatnie wydarzenia spowodowały, że szereg osób z poszczególnych grup inteligencji oraz studentów ujawniło swe antysocjalistyczne postawy. Osoby te będą przedmiotem naszych dalszych zainteresowań.

IV. Nastroje
Brak w pierwszym okresie sprawnej i pełnej informacji o przyczynach i przebiegu wypadków
warszawskich, ze strony naszej prasy, radia, telewizji, spowodował duże zainteresowania się poszczególnych grup zawodowych i społecznych audycjami rozgłośni zagranicznych. Pewnemu zahamowaniu zainteresowania te uległy po ukazaniu szeregu artykułów w prasie, radio i telewizji.
Także nasza prasa wojewódzka dokonała szeregu przedruków z prasy centralnej odnoszących się do problemu. Społeczeństwo lubelszczyzny poznało przyczyny i cel tych zajść.
Po wystąpieniu tow. Gomułki na spotkaniu z aktywem warszawskim, ze strony elementów syjonistycznych zanotowano duże ożywienie i zadowolenie.
Załogi poszczególnych zakładów pracy i inteligencja zaangażowana na rzecz socjalizmu,
wystąpienie tow. Gomułki przyjęły niepełnym zadowoleniem, określając je że w zasadzie
nic nie wniosło nowego w stosunku do tego co już w tej sprawie podała prasa.
Oczekuje się iż pójdą dalsze posunięcia w kierunku oczyszczenia naszej partii i administracji państwowej z elementów syjonistycznych i wszelkiego rodzaju wrogów socjalizmu. Takie
nastroje występują we wszystkich zaangażowanych środowiskach tak w mieście jak i na wsi.
Aktualna sytuacja w poszczególnych środowiskach, można stwierdzić, że nie jest zła.
Środowisko studenckie „wyciszyło się”. Nie oznacza to jednak, że przy mocniejszych
bodźcach zewnętrznych mogą powstać niezadowolenia, a nawet wystąpienia. Trzeba
liczyć się także z tym, że nadal będą występowały indywidualne przypadki przejawów
wrogiej działalności, związanych z ostatnimi wydarzeniami.

Wnioski
1.

Organizować pracę operacyjną wokół nowoujawnionych osób o postawie antysocjalistycznej,
2. Dokonać pełnej ewidencji zdarzeń i osób ujawnionych w ostatnim okresie.
3. Pogłębiać nasze rozpoznanie w środowisku akademickim i wśród poszczególnych
grup inteligencji,
a/ zachodzi potrzeba rozbudowy sieci dobrych tajnych współpracowników w tych
środowiskach.
4. Nadal zachodzi potrzeba bardzo ofensywnej pracy na odcinku rozpracowania elementów syjonistycznych.
5. W związku z aktywizacją ośrodków dywersji ideowo-politycznej za granicą zachodzi potrzeba głębszego rozpoznawania i rozpracowania powiązań naszych obywateli z państwami zachodnimi,
6. Wzbogacać i rozszerzać formy działań profilaktycznych naszej służby.
7. Dokonać niezbędnych przegrupowań kadrowych w kierunku wzmocnienia zespołu
pracowników zajmujących się zwalczaniem wrogiej i szkodliwej działalności w sferze
polityki i ideologii.
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Następne strony:
Informacja nr 1 z dnia 2 kwietnia
1968 roku dotycząca atmosfery
panującej wśród pracowników
zakładów pracy, urzędów i instytucji na terenie miasta Lublina.
APL, KW PZPR w Lublinie,
648, k. 6-9.
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Notatka informacyjna Komendy
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej
z dnia 17 marca 1968
IPN Lu 115/1 k.18-21
Lublin, dnia 17 marca 1968 r.

Tajne spec. znaczenia
Egz. nr…

NOTATKA INFORMACYJNA NR 3
I
Dokumenty „W"
czyli korespondencja
kontrolowana przez
funkcjonariuszy Wydziału „W" Służby
Bezpieczeństwa.

W dn. 12 III. br. w godzinach 7.00-16.00 przeczytano ogółem 317 dokumentów „W”I
w tym: 123 wychodzące i 194 przychodzące.
W przeczytanym materiale stwierdzono 17 wypowiedzi /9 z Lublina i 8 z Warszawy oraz
innych miejscowości/, które w treści swej sprowadzają się do:
opisu przygotowań do mającego się odbyć wiecu w dn 11 bm. w Lublinie i jego przebieg,
nawiązujące do wydarzeń w Warszawie z niejednokrotnym przejaskrawieniem faktów
i wrogich komentarzy
braku orientacji i bliższego rozeznania podłoża zaistniałej manifestacji w Warszawie i Lublinie,
zakazu rodziców, aby ich dzieci nie brały udziału w mającej się odbyć manifestacji w Lublinie.
Niżej podaję bardziej charakterystyczne wypowiedzi:
Adr. Z. i R. S. – Tarnów [...]
Nad. J.S. /studentka/ – Lublin [...]
„...Zaczyna się dość ciekawie dziać. Wszędzie w okolicznych miejscowościach pełno
wojska. od Niska do Janowa ciągle jeżdżą czołgi i duże transporty. Z Lublina wojsko wyjechało. Straszą wojną. W akademikach we wszystkich pokojach dyskusje polityczne
opierające się nawet o przepowiadania królowej Saby. Ale najciekawsze jest to, że dziś
w Lublinie ma być akademicki strajk w związku z wydarzeniami w Warszawie. Konspiracja się rozwija. Wczoraj jacyś faceci lekko na bańce deklamowali
„Redutę Ordona” przy pełnej stołówce. całe szopki. Dziś od rana po miasteczku łazi
„glina” ciekawe jak to się skończy… ZMW wczoraj urządził wielki ubaw z żarciem i piciem
dla swoich członków, żeby tylko podpisali akt protestacyjny przeciw studentom warszawskim. Chyba się to udało, ale olbrzymia większość wybiera się na strajk…”.
Adr. M.G. – Łódź [...]
Nad. A.J. – Lublin, KUL
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„...Lublin, dnia 11 III 1968 r. HISTORYCZNA DATA. O godzinie już 13.30 przed Chatką
Żaka sznurkiem ze wszystkich stron zaczęli nadciągać studenci i trochę uczniów ze szkół
średnich. Kilka minut przed „godz. 0” podjechał czarną wołgą rektor UMCS i prosił o rozejście się i spokój. Fala krzyku zagłuszyła jego słowa. Punktualnie o godz. 14.00 zaczęto skandować „na Krakowskie” i tłum wyszedł na ulicę i zaczął sunąć w stronę Krakowskiego Przedmieścia /po drodze jest KUL i Dom Partii/. Wznoszono najróżniejsze hasła,
spośród których „Precz z cenzurą” i „Wolność dla nauki” cieszyły się największym powodzeniem. Przy KUL-u kilkudziesięciu ormowców /starsza galeria ciemnych robociarzy,
a w dodatku chamów/ rzuciło się do rozpędzenia 1,5 tysięcznego tłumu. Później podjechały, wyjąc na całe miasto, milicyjne karetki. Wypadli milicjanci w kaskach, okularach
pancernych, z pałami i psami bez kagańców. Cały czas trwało wyciąganie z tłumu studentek i studentów. Jednego z moich kolegów z roku dwóch ciągnęło wykręcając ręce,
a dwóch biło go pięściami po głowie /z tyłu/. Po kilkunastu minutach przyjechały jeszcze karetki z milicja z bagnetami na karabinach i pistoletami automatycznymi. i to już
był początek końca. Ruch w całej okolicy został skierowany na inne tory, połowa trolejbusów w mieście stała z braku przejazdu ale milicja metodycznie i niesłychanie brutalnie spychała tłum z powrotem w stronę akademików. A nad tłumem górował milicjant,
który przez „Transit” mówił:
„W imieniu prawa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wzywam do spokoju i rozejścia
się” i tak w kółko to samo. A tłum wył. To spychanie trwało około 1,5 godziny. Polało
się trochę krwi, ale w końcu obie strony osiągnęły swój cel: studentów milicja rozgoniła,
a studenci wywołali odpowiedni oddźwięk w społeczeństwie. Mnie dopiero po wszystkim w bardzo dziwny sposób zatrzymali. Szedłem sobie spokojnie ulicą, a tu dopada
mnie jakiś cywil i wrzeszcząc na milicjantów o pomoc zaczyna mnie ciągnąć w stronę
ich karetek. Mówił przy tym: Ten był bardzo aktywny, ten z brodą. Zacząłem się wyrywać, ale zaraz mnie złapali i zamknęli do jednej z „bud”. Po spisaniu danych wypuścili
mnie, a kolegę, który nie miał dokumentów i zachowywał się prowokacyjnie, zatrzymali.
Teraz żeby było zabawniej trzeba będzie posłuchac komentarza „Wolnej Europy”. Zdaje mi się, że zaczynam rozumieć jeden z motywów decentralizacji nauczania w szkołach
wyższych. Gdyby nas było trzy razy tyle, to bez wojska impreza by się nie zakończyła.
Kończę już to nudzenie. Ale było to wydarzenie duże/pierwsza zresztą po wojnie tego
typu demonstracja w Lublinie /i myślę, że będzie to/ jako cegiełka ogólnopolskich zdarzeń/ historia brzemienna w skutki…”.
Adr. J.S. – Warszawa [...]
Nad. L.S. – Lublin [...]
„...U nas dzieją się straszne rzeczy. Zresztą nie tylko u nas. Pewnie wiecie o co chodzi. dziś
brałam udział w manifestacji studenckiej. Krzyczeliśmy „Precz z cenzurą” i „Chcemy Dziadów”. Masę studentów przymknęli. Blacharze walili pałkami. Milicja obstawiła całe Miasteczko Akademickie, na każdym kroku kręcą się tajniacy. dziś w nocy znów coś ma być. Najgorsze, że nikt dokładnie nie wie o co chodzi. podobno w Warszawie zabili dwie studentki. Przyjechały do nas delegacje studentów z Warszawy i Krakowa. atmosfera jest bardzo napięta…”
Adr. J.R. – Zamość[...]
Nad. NN kobieta z Lublina
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„...Dziś odbył się wiec – manifestacja studentów lubelskich pod hasłem solidaryzujemy się ze studentami Warszawy. Finał okazał się fatalny. Kilkanaście osób aresztowanych, kilka pobitych w tym równiez i babek. Wyobraź sobie, że około godziny 14 w pracy facet z ramienia partii zabronił jakiegokolwiek wychodzenia poza teren zakładu. Kiedy go zapytałam powiedział: studenci manifestują. Strasznie mnie to zainteresowało, bo
szczerze mówiąc pierwsza poszłabym w pochód. jestem wprost oburzona postępowaniem władz. po wyjściu z pracy poszłam w kierunku Miasteczka Uniwersyteckiego. Tłumy studentów, masę radiowozów i umundurowanej milicji i wyobraź sobie, że byłam
świadkiem skandalicznego wprost zajścia, jedną babkę milicjant bił pałką, gdy stawiała
opory wejścia do wozu…”.
Obok tego stwierdzono 3 wypowiedzi o charakterze pozytywnym, w tym jedna ze środowiska studenckiego oraz 18 wypowiedzi informacyjnych, w których stwierdza się fakt
zaistnienia wystąpień studentów w Warszawie i Lublinie.
Odbito w 2 egz
Egz Nr 1 Dyr. Biura „W”		
Egz nr 2 a/a			

Naczelnik Wydziału „W” KWMO w Lublinie
Ppłk M.K

Następne strony:
s. 231-235: Protokół Nr 10/68
z posiedzenia Sekretariatu
KW PZPR w Lublinie odbytego
w dniu 11 marca 1968 roku.
APL, KW PZPR w Lublinie,
644, k. 47-51.
s. 236-237: List młodzieży
studencjkiej KUL do Redakcji
"Kuriera Lubelskiego" z dnia
14 marca 1968 r.
APL, KW PZPR w Lublinie,
648, k. 77-78.
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Zestawienie ważniejszych aktów
i wydarzeń zaistniałych na terenie
Lublina
IPN Lu, 115/2, k. 51-52.
Lublin, dnia 16.03.1968 r.

Tajne, Egz. nr…

ZESTAWIENIE
Ważniejszych aktów i wydarzeń zaistniałych na terenie Lublina oraz podejmowanych
przez nas środków zaradczych w okresie od 11.03 – 16.03.1968 roku godz. 9,00.
Ulotki na terenie miasta Lublina
1. O treściach antypaństwowych		
–3
2. Nawołujące do nielegalnych zgromadzeń
i solidaryzujące się ze studentami z Warszawy – 41
Ulotki na terenie powiatów:
Biała Podlaska, Łuków, Zamość, Krasnystaw, Tomaszów, Kraśnik1
1. O treści antypaństwowej 			
–1
2. Nawołujące do nielegalnych zgromadzeń
i solidaryzujące się ze studentami 		
–4
				Razem – 49
W wyniku zaistniałych ekscesów zatrzymano:
1. Za udział w manifestacji 			
– 43 osoby
2. Podejrzanych o kolportaż ulotek 		
– 3 osoby
				Razem – 46 osób
Kolegium Karno-Administracyjne ukarało:
1. Za aktywny udział w manifestacji 		
– 23 osoby
2. Rozmowy ostrzegawcze przeprowadzono z
– 53 osobami (w tym 3 księży)
W zestawieniu nie uwzględniono ilości osób legitymowanych z uwagi na to, że liczba ta
trudna jest do określenia nawet w przybliżeniu.
Odbito 3 egz. 				
INSPEKTOR KIER. SŁUŻBY BEZP.
Egz. od 1–3 a/a				
KWMO W LUBLINIE
Wyk. PT/SK.					
/ por. T. P. /

1
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Dopisane ręcznie: Kraśnik.
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Zestawienie faktów szkodliwej
i antysocjalistycznej postawy niektórych
nauczycieli i części młodzieży szkolnej.
IPN Lu, 115/31, k. 88-93
Lublin, dnia 30 marca 1968 roku

ZESTAWIENIE
faktów szkodliwej i antysocjalistycznej postawy niektórych nauczycieli i części młodzieży szkolnej.
Na fali ostatnich ekscesów studenckich i wydarzeń stwierdzono, że wielu nauczycieli
i część młodzieży szkolnej zajęło szkodliwą i antysocjalistyczną postawę, a nawet w środowisku tym miały miejsce fakty wrogiej działalności. Sytuacja w tym względzie przedstawia się następująco:
BEŁŻYCE
- W dniach 12-14 marca br. ujawniono, że w Liceum Ogólnokształcącym w Bełżycach
działała grupa o zabarwieniu antykomunistycznym i antypaństwowym składająca się
z uczniów kl. XI tej szkoły. Członkowie tej grupy w okresie ekscesów studenckich usiłowali zniszczyć dzieła Lenina. Poza tym w czasie zajęć WF na manekinie wykonali napis
„Gomułka”, który następnie powiesili. W tym też czasie usunęli portret tow. Gomułki
z sali lekcyjnej. Większość grona pedagogicznego tej szkoły nie zajęła zdecydowanej postawy zaś sekretarka S. wyrażała ubolewanie dla studentów, że tak strasznie zostali sponiewierani przez MO. Podobne poglądy reprezentują niektórzy nauczyciele.
- Nauczycielka szkoły podstawowej w Ratoszynie ob. G. ekscesy studenckie komentowała w ten sposób, że ich główną przyczyną było to, iż są oni przeciwni udzielaniu pomocy dla Wietnamu oraz nie chcieli podpisać rezolucji potępiającej wojnę w Wietnamie.
BIAŁA PODLASKA
- W dniu 12. bm. w szkole podstawowej nr 5 wywieszona została kartka z hasłem:
„Niech żyją studenci warszawscy i lubelscy, precz z ciemniakami”. Ustalono, że kartkę
tą wywiesili oraz podpisali kilkanaście innych wrogich haseł np „Precz z PZPR”, „Precz
z rządami Gomułki” itp., trzej uczniowie kl. V w czasie lekcji, które następnie mieli zamiar rozkolportować.
- Ob. G. absolwentka KUL nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater wobec
innych nauczycieli wyrażała poparcie dla ekscesów studenckich wykazując wrogi stosunek do władz PRL.
BIŁGORAJ
- W dn. 21 bm. w Liceum Ogólnokształcącym w Biłgoraju zorganizowano masówkę,
na ogólny stan ponad 30 nauczycieli, w masówce wzięło udział tylko 7.
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- Nauczyciel tego liceum ob. S. czł. PZPR w dyskusji dowodził, iż władze postąpiły niesłusznie używając robotników i milicję do zaprowadzenia porządku podczas ekscesów
studenckich w Warszawie. Natomiast na naradzie opiekunów ZHP w dn. 17 bm. K, czł.
PZPR publicznie wystąpił w obronie doc. Zygmunta Baumana twierdząc, że władze niesłusznie czynią krytykując go na łamach prasy.
BYCHAWA
- W dn. 12. bm. dyr Technikum w Pszczelej Woli ob. W. nie zajmując stanowiska pytał innych nauczycieli co sądzą o manifestacjach studenckich. Stawiało to niektórych nauczycieli w kłopotliwej sytuacji nie wiedząc co o tym myśli dyrektor.
- W Technikum Ekonomicznym w Piotrkowie mgr S. wyrażała pogląd, że studenci napewno mają rację skoro wyszli na ulicę. Inny zaś nauczyciel tego technikum ob. P. w czasie
kiedy inni nauczyciele potępiali ekscesy oznajmił „co wy będziecie na ten temat zabierać głos, jak się na tym nie znacie”.
- Nauczyciel Szkoły Zawodowej w Bychawie ob. K. w dniu 12 bm. wobec innych nauczycieli opowiadał, iż w Warszawie milicja strasznie brutalnie obchodziła się ze studentami
i wielu z nich jest mocno pobitych. Na wypowiedź tą zareagował tow. F., dyr. Liceum.
CHEŁM
- W Technikum Mechanicznym i Liceum Ogólnokształcącym młodzież klas starszych
prowokowała nauczycieli do dyskusji na temat ekscesów studenckich. Nauczyciele
z zasady nie zajmowali zdecydowanego stanowiska w tej sprawie i nie wyjaśniali nurtujących młodzież problemów. Np. polonistka K. całkowitym milczeniem pominęła
pytania dotyczące dramatu „Dziady” wystawionego w Warszawie. Podobnie zachował się historyk K. Dyrektorzy tych szkół również w sposób nieśmiały i niezdecydowany omawiali ekscesy studenckie z gronem pedagogicznym.
KRAŚNIK
- W dn. 15.III.br. w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla pracujących przy PKS w Kraśniku F. uczeń kl. II na lekcji jęz. polskiego zaproponował nauczycielce, aby lekcję tą poświęcić na wiec solidaryzujący się ze studentami. Nauczycielka się na to nie zgodziła.
Jednakże po lekcjach w tej klasie stwierdzono, że czarnym tuszem zamalowane zostały na portretach twarze tow. Gomułki i tow. Cyrankiewicza.
LUBARTÓW
- Stwierdzono, że nauczycielka szkoły podstawowej w Bujkach ob D. w związku z ostatnimi wydarzeniami w sposób wrogi i szkalujący wypowiada się pod adresem PZPR.
ŁUKÓW
- W dniu 13 marca br. jeden z kolporterów ulotek na terenie Łukowa jedną ulotkę nakleił na drzwiach ubikacji w Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie, a około 15 sztuk rozłożył na parapetach okien. O fakcie tym poinformowana została dyrektorka liceum,
która nie powiadamiając organów ścigania we własnym zakresie podejmowała próby wyjaśnienia okoliczności pojawienia się ulotek na terenie szkoły. W toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez Służbę Bezp. pani dyrektor nie działa udzielić
pomocy w wyjaśnieniu tej sprawy oznajmiając, że na ten temat nic nie wie. Zarówno
ob. dyrektor jak i niektórzy nauczyciele tego liceum wyrażali pogląd, iż organa MO nie
powinny się włączać do tej sprawy, a pozostawić jej wyjaśnienie kierownictwu szkoły.
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- W dniu 18 marca br. w Szkole Podstawowej kl. VIII w m. Dobre wywieszono ry plakaty z napisem „Precz z Gomułką i jego komunizmem idziemy śladami studentów”. Wykonawcami tych haseł byli uczniowie kl. VIII tejże szkoły.
- Stwierdzono, że w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu nauczycielka S. podczas lekcji w kl. XI wypowiadała się, że prasa polska tendencyjnie fałszuje ostatnie ekscesy w
Warszawie i innych ośrodkach akademickich. Chwaliła P. Jasienicę zalecając młodzieży czytanie jego książek, czyniąc przy tym uwagę, że prasa zniekształciła życiorys Jasienicy opisując go jako bandytę.
- Natomiast inny nauczyciel tego liceum ob. N. w czasie dyskusji z młodzieżą na temat
ostatnich wydarzeń oznajmił, że obecne wystąpienia studentów w W-wie mają całkiem inne podłoże niż podaje prasa. Nadmienił, że w W-wie ma kolegę, od którego
otrzymuje na bieżąco informacje o rozwoju sytuacji w ośrodkach akademickich.
TOMASZÓW
- W dn. 11 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Lub. młodzież klas
starszych zadawała nauczycielom szereg pytań o antysocjalistycznej, a nawet wrogiej
treści formułując je na podstawie wiadomości z radia „Wolna Europa”.
1. W. – pochodzi z Tomaszowa, który wybiera się do seminarium duchownego (wujek
był księdzem),
2. W. z Tomaszowa,
3. M. ze wsi Szarawola, syn rolnika,
4. S. córka technika dentystycznego, prowadzącego prywatny gabinet i od lat zalega
w podatkach względem państwa.
WŁODAWA
- Ob. A., nauczycielka Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach w gronie nauczycieli często
podejmuje dyskusje na tematy poruszane w radio „Wolna Europa”. Zwłaszcza po ekscesach studenckich na podstawie tych wiadomości stara się przekonywać innych, że studenci mieli rację, ale prasa i radio sprawy te inaczej przedstawiają przypisując winę części studentów.
- Uczeń kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Włodawie D. w rozmowie z innymi wypowiada się że na wypadek rozruchów 85% ludności stanie po stronie manifestantów.
Uważa on, że robotnicy sami nie potępiają studentów, ale są do tego zmuszani.
LUBLIN – MIASTO
- Dnia 11 b. w Liceum Ogólnokształcącym im. Zamojskiego uczniowie kl. Xd na znak
solidarności ze studentami spalili szafę z podręcznikami do jęz. rosyjskiego. Następnego dnia w tej szkole jeden ze studentów UMCS w kl. XIa i XId w czasie przerwy zorganizował masówki na temat potrzeby popierania wystąpień studentów. Z nauczycieli nikt temu nie przeciwstawił się.
- Ten sam student w dn. 13 bm. w Szkole Podstawowej na LSM w kl. VIII agitował młodzież
do solidaryzowania się ze studentami. Z grona nauczycielskiego również nikt nie reagował.
- Nauczycielka Technikum Łączności w Lublinie w dniu 11 bm. w miejscu zamieszkania
w sposób demonstracyjny wyrażała swoje poparcie dla ekscesów studenckich używając obelżywych słów pod adresem partii. Twierdziła, iż wychowanie młodzieży bez religii prowadzi do tego, że wyrastają kalecy.
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- Posiadamy informację, że niektórzy nauczyciele Technikum Chemicznego Nr 1 w Lublinie wyrażali poparcie dla ekscesów studenckich, krytycznie oceniając interwencję
milicji w zaprowadzeniu porządku.
W świetle przytoczonych faktów i szkodliwych zjawisk zwłaszcza na odcinku wychowania młodzieży, zdaniem naszym istnieje potrzeba dokonania analizy kadry kierowniczej niektórych szkół oraz nauczycielskiej, a w szczególności uczącej przedmiotów humanistycznych
i wychowania obywatelskiego od strony ich politycznego zaangażowania i postawy światopoglądowej, gdyż to w istotny sposób rzutuje na treść wychowawczą młodzieży.
I Z-CA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO MO
DO SPRAW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA W LUBLINIE
PŁK MGR M. M.

Następne strony:
Informacja dotycząca wiecu
studenckiego przesłana przez
sekretarza Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie
do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
w dniu 13 marca 1968 r.
APL, KW PZPR w Lublinie,
648, k. 68-69.
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List Ewy Klimowicz do Katarzyny Cioty
pisany w Warszawie z akademika przy
ul. Kickiego 12 p. 319
11 III 1968
Kochany Grzybciu!
Piszę do Ciebie (a przynajmniej zamierzam) obszerny list. Chciałabym żebyś po przeczytaniu zawiadomiła o nim Andrzeja.
Początek wydarzeń warszawskich jest Ci chyba znany, więc nie będę powtarzać. Dzisiejszy dzień natomiast był nie mniej bogaty w wydarzenia. O godz. 11.30 było zebranie
całego Wydziału Filozoficznego w budynku wydziału. Bramy na dziedziniec uniwersytetu
były zamknięte, a przez boczne wejście studencka służba porządkowa wpuszczała tylko
za okazaniem legitymacji studenckiej. Od godz. 10 na Krakowskim Przedmieściu zaczęły się gromadzić tłumy ludzi. Studenci przebywali każdy na swoim wydziale i na ulicę nie
wychodzili. Tłumy, które gromadziły się wokół uniwersytetu ciągle napływały. Dołączyła
się młodzież szkolna. Ponieważ nie byli to studenci, więc istnieje przypuszczenie, że zwykli warszawscy przechodnie przybyli zobaczyć na własne oczy, co się dzieje na uniwersytecie. Ok. godz. 11 całe Krakowskie Przedmieście od pomnika Kopernika aż do trasy W-Z
to jedno wielkie morze głów. Od czasu do czasu rozlegały się skandowania: „Prasa kłamie”,
„Zamordowali studentkę”, „ Gestapo”, „Chcemy wolności” itp.
Przyjechały na Krakowskie 3 autokary, już bez napisu „wycieczka”. Wysiedli z nich panowie w kapeluszach i z opaskami czerwonymi z napisem ORMO. Panowie ci zaczęli wypędzać tłum. Wszyscy studenci filozofii i socjologii oraz naukowcy nasi przebywali w zamkniętym gmachu naszego Wydziału, który od rana otoczony było milicją - zachowującą
się na razie spokojnie. Rozpoczęło się nasze zebranie. W międzyczasie na ulicach zamieszki, hałas. Wkroczyli do akcji tzw. „golęciniacy”I. Rzucili się z pałkami na tłum ludzi. Dzielnie sekundowali im ORMO-wcy. Ale [nieczytelne] ulicy.
Na zebraniu, które prowadził dziekan SzackiII, uchwalono rezolucję, która następnie
poddano pod głosowanie. Co za rezolucja? Przytaczam z pamięci, więc mogą być nieścisłości, lecz ma się ona wkrótce ukazać w gablotce, więc będę wiedziała dokładnie. Chodziło w niej o następujące rzeczy:
1. Protest przeciwko wtargnięciu milicji i „pasażerów wycieczek” na teren uniwersytetu
w dniu 8 III
2. Żądanie ujawnienia nazwiska tego, kto ich sprowadził
3. Protest przeciwko kłamliwej informacji prasowej o wydarzeniach piątkowych. Żądanie ujawnienia nazwisk autorów artykułów i pociągnięcia ich do odpowiedzialności
(Patrz również „Słowo Powszechne” i „ Trybuna Ludu” z 11 III)
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Ewa Klimowicz,
z domu Ciota
(1942-1996),
nauczycielka
akademicka,
kierowniczka
Zakładu Etyki
i Estetyki UMCS,
członkini Polskiego
Towarzystwa
Filozoficznego.
W 1968 roku
doktorantka
Instytutu Filozofii
na Wydziale Nauk
Społecznych UW,
następnie związana
ze środowiskiem
„Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych
Katolików”.
Właściwie
„golędziniacy", czyli
funkcjonariusze
Batalionu
Operacyjnego ZOMO
z warszawskiego
Golędzinowa.

I

II
Jerzy Szacki
(1929‑2016) – socjolog
i historyk idei,
w latach 1967‑1968
był prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego.
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III
Budynek na terenie
kampusu centralnego
Uniwersytetu
Warszawskiego,
przy ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28.

Szkoła Główna Planowania i Statystyki,
obecnie Szkoła Główna Handlowa.
IV

4.

Protest przeciwko wbijaniu klina pomiędzy robotników i studentów. Pełna solidarność
z robotnikami.
5. Protest przeciwko wystąpieniom antysemickim.
6. Żądanie wypuszczenia na wolność wszystkich aresztowanych w wiecu z 30 I i z piątku oraz wycofanie ich spraw z Komisji Dyscyplinarnej
7. Przywrócenie praw studenckich Michnikowi i Schleiferowi
Chyba mniej więcej tyle. Głosowali razem: naukowcy i studenci. 6 punktów przeszło
jednogłośnie. natomiast ostatni miał ok 6 głosów przeciwko i kilka wstrzymujących się.
W międzyczasie w Audytorium MaximumIII odbywało się ogólne zebranie studentów
i komisji senackiej, na które przybyła delegacja SGPiSIV i Politechniki.
Ustalono tam rezolucję podobną do naszej, z tym, że mocno podkreślano żądanie autonomii uniwersytetu oraz pkt. 1,2,3. Oba te zebrania odbywały się w gorącej sytuacji. Na ulicy bowiem tłum utworzył pochód i z hasłem „Demokracja” „Wolność” zaczął maszerować.
Lecz 14 samochodów milicyjnych , 2 sikawki, mnóstwo gazów łzawiących, petardy spowodowały rozbicie na grupy. Jednak koło Kopernika, druga na schodach kościoła św. Krzyża
i 3 koło pomnika Mickiewicza. My nie mogliśmy wyjść z budynku, bo kordon milicji stał
dookoła i nikt nie ręczył za bezpieczeństwo. Okien nie można było otwierać, bo rzucali świece łzawiące. Mimo, że bramy uniwersytetu były zamknięte i stało za nimi tylko kilkanaście studentów, bo reszta obradowała - milicja rzucała na teren uniwersytetu gazy
łzawiące i petardy! Babcia Ko[nieczytelne]ska przywołana do okna w tym momencie nie
mogła uwierzyć, że widzi to rzeczywiście! Moi drodzy! Piszę Wam to spokojnie. Nie jestem
bowiem w stanie oddać tego, co widziałam. Dzisiaj w Warszawie nie było chyba człowieka, który by nie płakał i nie smarkał od gazów lub nie dostał pałką w łeb. Sama widziałam
przez okno jak karetka pogotowia zabierała spod bramy uniwersytetu bezwładnego człowieka i na sygnale odjechała! Kiedy zrobiło się spokojniej wyszłam na ulicę. Zobaczyłam
na jezdni blisko chodnika kałuże krwi, którą milicja zakryła stawiając w tym miejscu samochód „Warszawę”. Ponieważ nie można było się wydostać z Krakowskiego, bo wszędzie był
kordon ORMO lub MO wróciłam na Wydział. Mimo represji tłum ludzi się nie rozchodził.

Obecnie plac
J. Piłsudskiego.

V

VI
Budynek biurowy
w Warszawie przy rondzie Ch. de Gaulle'a,
pod adresem ul. Nowy
Świat 6/12, obecnie
Centrum Bankowo-Finansowe.
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Przepędzani i bici w jednym miejscu - przechodzili w drugie. Tłum demonstrujących
[nieczytelne]ał się na Placu ZwycięstwaV ok godz. 17. Lecz 2 armaty wodne szybko go
rozpędziły. Inni ludzie walczyli z milicją pod Mickiewiczem, lecz nie mogłam się tam dostać, bo okropnie płakałam od gazów łzawiących. Całe społeczeństwo warszawskie jest
tak zbuntowane, żę nawet „prywatna inicjatywa”, do której sklepu się schroniłam klnie
na milicję. To jednak nie były jedyne ośrodki demonstracji.
Na al. Jerozolimskich od Domu PartiiVI aż do Pałacu Kultury ruch był wstrzymany i milicja tłukła demonstrantów. To samo działo się pod SGPiS i Politechniką oraz na Placu
Narutowicza. Nikt nie wie co to byli za ludzie. Z tego co widziałam , mogę przypuszczać,
że większość z nich to warszawska publiczność, która [nieczytelne]ła zobaczyć co się dzieje, i stanowiła ten właśnie tłum „demonstrujących”. Piszę w cudzysłowie, bo widać było zupełny brak organizacji i bierność tych ludzi, którzy dostawali w skórę za ciekawość. Dzisiaj!
Bo sądząc po nastrojach jutro już będą wiedzieli, że dostają za coś innego.Wrzenie jest olbrzymie. Brak natomiast przywódców, organizacji i przede wszystkim - informacji. To jest
żywioł, który rozpętali studenci. Pocieszające wydaje się tylko to, że pracownicy naukowi
solidaryzują się ze studentami. Przynajmniej większość z nich. Powołana została komisja
senacka, która ma zbadać zbrodnie „wycieczkowiczów” i milicji popełnione na studentach.
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Tekst rezolucji ma być przesłany do Sejmu, rady Ministrów i prasy. Jeśli chodzi o moją ocenę, to nie wierzę, by te sprawy zostały załatwione pozytywnie. Studenci nie brali dziś udziału w wydarzeniach i to, co się działo , a działy się sceny dantejskie, sądzę, że ostudziło to
zapał [nieczytelne]y się jest w tłumie manifestujących na ulicy - jest się w grupie i czuje się
człowiek silny. Gdy natomiast patrzeć na to z okien, z perspektywy widza - jest się samym
i trzeba samemu rozstrzygać pewne trudne problemy. Poza tym mądra polityka profesorów i dziekana sprawiła to, że studenci zaufali swoim władzom uniwersyteckim. Przyczyniło się do tego również zagrożenie i sceny na ulicy. Niektórzy bali się wychylić nosa i cały dzień siedzieli w budynku. Co odważniejsi donosili mleko i chleb z pobliskiego sklepu.
Zapomniałam dodać jeszcze jedno. Mianowicie. Ukazały się ulotki na terenie uniwersytetu robione na powielaczu (który podobno został zidentyfikowany jako ZMS-owski).
Ulotki szkalujące przywódców piątkowych wystąpień studentów. Były tam takie nazwiska (piszę niedokładnie) Michnik, Schleicher, Wanda Toruńczyk (siedzi), Irena Lasota (w trybie doraźnym- 0,5 roku- delegatka wiecu studentów), Dajczgewant, Smolar itd.
Nie pamiętam nazwisk. Otóż tych ludzi w ulotce robiono na bananową młodzież. Lecz
bananową młodzież żydowską! Każdy z nich był wymieniony z ojca Żyda z podaniem
żydowskich imion ojców. A jeśli nie miał ojca przodka Żyda to charakterystyki typu tego: „Stała klientka komisów”, „uwielbia gasić papierosy w dżinie”, „wrogo odnosi się do
kolegów pochodzenia robotniczego” itp. świństwa. Studenci zebrali te ulotki- rarytasy
i spalili na placu, dlatego nie udało mi się jej dostać.

Andrzej Klimowicz
(1940-2011),
specjalista chorób
płuc, himalaista,
polityk samorządowy,
dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej
w Lublinie (19902001), radny Rady
Miasta Lublin (19902002). W 1968 roku
student Akademii
Medycznej w Lublinie,
od 1963 związany
ze środowiskiem
Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia,
następnie z KOR oraz
lubelskim pismem
„Spotkania”.

W związku z tym na zebraniu ogólnouniwersyteckim w Audytorium Maximum postanowiono odwołać z pełnionych funkcji wszystkich ZMS oraz ZSP (bo ZSP przysłało
rano „swoją informację” o tej sprawie i jej historii. Informacje o wydźwięku silnym antysemickim, którą rozwiesili w akademikach)
Mają się odbyć ponowne wybory do władz organizacji studenckich.
Teraz wieczorem w akademiku dowiedziałam się, że demonstracja studentów SGPiS
została rozpędzona. Dużo poturbowanych i aresztowanych. Na Politechnice dziś też
było zebranie podobne jak u nas i nie wychodzili na ulicę. Za to na parapecie u nas leżą ogłoszenia pisane piórem, że jutro (12) o godz. 12 wiec pod Politechniką. Nikt z naszych nie wie co o tym sądzić.
Przychodzili podobno do znajomych studentów robotnicy młodzi z fabryk na Pradze
z pytaniem, co mają robić i na kiedy im wyznaczamy strajk!
Ja sama nie wiem co o tym wszystkim sądzić, dlatego tak szczegółowo wszystko opisuję.
Słyszy się również głosy, że te demonstracje były zorganizowane przez same „czynniki odgórne”, żeby jednych wygryźć ze stołków a posadzić innych. Nikt jeszcze z aresztowanych w piątek i sobotę nie został wypuszczony. Obie studentki leżą w szpitalu w dalszym ciągu. W sobotę podobno następowały aresztowania z domów studentów mieszkających w Warszawie. Do akademika boją się przyjść, bo tu na jeden okrzyk wszyscy
już są na dole gotowi bronić.
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Główne hasła dzisiejszych [nieczytelne] to „Jedność z robotnikami”, „ Jedność studentów wszystkich uczelni”. Śpiewali też „Międzynarodówkę” i Hymn Polski.
Nie wiadomo co z tym jutrzejszym wiecem na Politechnice. Ja tam nie pójdę, bo się
po prostu, po ludzku - boję.
Za dużo dzisiaj widziałam! Np. bicie po głowie pałką 17-letniego chłopaczka, ludzie się
przewracali pod strumieniami wody, wybuchały wszędzie petardy i śmierdziały gazy. Poza tym każdy, kto się nawinął pod rękę, a gęba była antyrządowa - zostawał natychmiast
pakowany do wozów MO, a jeśli wyglądał przyzwoiciej, to tylko (!) zabierano dowód. Widziałam „przegląd” sił milicyjnych, pompy i armaty wodne i pałki, mnóstwo pałek, które aż
świszczały w powietrzu. Koło t[nieczytelne], gdzie [nieczytelne]łam - grupy ORMO-wców
spychały ludzi ze skarpy na dół bijąc w bliższych pałkami. Ja uskoczyłam w bok i bezczelnie
szłam spokojnie przed siebie. Podbiegł do mnie jakiś ormowiec i ordynarnie wrzeszczał żebym się wynosiła. A ponieważ mu odpowiedziałam spokojnym głosem, że nie chcę połamać nóg, lecz idę do domu - więc się odczepił. Miała już jednak dość. Wsiadłam w „taksę”
(tramwaje zostały zatrzymane) i pojechałam do akademika (godz. 19). Sądzę, że to się tak
szybko nie skończyło. Wieczorem brała udział w tych zamieszkach różnego rodzaju młodzież. Dochodziło również do ekscesów już typowo chuligańskich, co jest nieuniknione
w takiej sytuacji. Tyle chyba na dzisiaj. Zobaczymy co jutro przyniesie. Ciekawe co prasa
będzie [nieczytelne]. Jeszcze jedno. Dziś na ulicy rozrzucano ulotki (ja ich nie widziałam)
do robotników, które nawoływały do jedności ze studentami i studentów z robotnikami.
Na zakończenie przepisuję wiersz, który krąży po akademiku:
Ballada o 8 marcu 1968
Gdy w piątek wybiła dwunasta godzina
Przyjechali w budach chłopcy z Golęcina.
Na łbach hełmy mieli, mieli pały w rękach,
Chcieli czegoś uczyć polskiego studenta.
Chcieli go nauczyć co to partii racja,
Co to wolność,[nieczytelne] i co demokracja
W szkołach ich uczono czym marksizm-leninizm,
lecz się nauczyli co to skurwysynizm.
Z tego morał płynie, najprostsza pointa:
Że ich tam uczono bić w mordę studenta.
Tyle to! Kończę, bo jestem - wykończona. Jutro o godz. 18 jest zebranie wszystkich pracowników naukowych naszego wydziału. Ciekawe co tam będzie. Nie mów Cioci, że ja
chodziłam oglądać, bo się będzie bała. Do akademika przyjeżdża mnóstwo mam i zabierają córunie do domu. Trzymaj się, Grzybciu. Daj przeczytać Andrzejowi list. Nie chciałam z pewnych względów pisać na adres domu. Pilnuj go, żeby się za bardzo nie uaktywniał. Piszcie co w Lublinie możliwie szczegółowo. Czekam na wieści.
Całuję.
Od Andrzeja nie dostałam dziś kartki i boję się o niego.
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List Andrzeja Klimowicza do Ewy
Klimowicz wysłany 13 marca 1968 r.
z Lublina do Warszawy
Kochana Ewo!
Siedzę właśnie w „Topie”VII i myślę o was. Znowu podobno aresztowania i bicia, jak
za dobrych czasów wojennych. Ciocia mówi, że tak jak w 20 roku.
Dzisiaj dzwoniła EmkaVIII, pytała się co jest u nas, a tu w tej chwili spokój. W niedzielę podobno wtargnęli studenci do radia akademickiego i nadawali wiadomościIX z „Wolnej Europy” - to jednak durnota. Kilku wsadzili!
DemonstracjaX zebrała się w „Chatce Żaka”XI i kiedy pan rektor ZaidlerXII prosił o rozejście się tłumacząc, że studenci dają się prowokować przez nieodpowiedzialne grupy,
cały tłum ruszył w kierunku Domu Nauczyciela, pod którym stali uzbrojeni milicjanci
w hełmach, maskach i z karabinami. Pan rektor przez tubę w imieniu prawa i w imieniu
PRL kazał się rozejść, ale tłuszcza nie usłuchała. Zagrożono użyciem siły. Część dziewcząt zabierano za hałasowanie do Domu Nauczyciela, albo wsadzano do samochodów.
Tłum zaczął wycofywać się. Milicja aresztowała jeszcze potem kilkanaście osób. Ludzie
wystraszyli się. Po mieście jeździ dużo samochodów MO i patrole milicyjne. Dowiedziałem się, że w Chatce Żaka jest zebranie aktywuXIII ZMS, ZMW, ZSP oraz aktywu kół naukowych z panem Rektorem Zajdlerem. Poszedłem, dostałem od przewodniczącego
ZSP tekst rezolucji, w której ani słowem nie mówiło się o solidarności z wydarzeniami
warszawskimi, tylko o chuligańskich, nieodpowiedzialnych wybrykach.
Wystąpiłem i powiedziałem, że odcinam się od wszelkich chuligańskich wybryków,
od nielegalnego organizowania wiecu! (w ogóle takiej próby nie zrobiono) i powiedziałem, że przecież gros studentów wiedziało, że wiec był pod hasłem solidarności z postawą studentów Warszawy i że po:
1.
jesteśmy przeciwko biciu studentów
2. przeciwko fałszowaniu prasy
3. przeciwko aresztowaniu i wyrzucaniu studentów z uczelni za udział w demonstracji.
Tu otrzymałem brawa od aktywu.

Kawiarnia „Tip Top"
przy Al. Racławickich 24.
VII

Siostra Ewy Klimowicz.

VIII

Inormacja z „Kuriera
Lubelskiego”: W niedobrej sprawie, 13 marca
1968, nr 62, s. 2.
IX

X
Pierwsze informacje
„Kuriera Lubelskiego”:
Kulisy bolesnych wydarzeń, 12 marca 1968, nr
61, s. 2

Akademickie Centrum
Kultury „Chatka Żaka"
przy ul. I. Radziszewskiego 16 w Lublinie.

XI

Grzegorz Leopold
Seidler (1913-2004),
prawnik i historyk idei,
profesor UMCS. W latach 1959-1969 był
rektorem tej uczelni.
XII

13 marca, reportaż
z zebrania ze zdjęciami w „Kurierze Lubelskim", nr 62, s. 1, 4.

XIII

Wiesław Skrzydło (ur. 1929), prawnik,
specjalista prawa konstytucyjnego, profesor UMCS. W latach
1965-1972 prorektor
tej uczelni.

XIII

Pan Rektor zdenerwował się bardzo, zaczął krzyczeć - nie na mnie, ale na chuliganów, którzy krzyczeli różne hasła. Uspokojony przez prorektora SkrzydłęXIV podszedł
do mnie i powiedział, że wcale nie chce tłumić dyskusji, przeprosił, że się uniósł, ucałował mnie i jeszcze jakiegoś studenta, który nieśmiało próbował mieć swoje zdanie w stosunku do prasy i do aktywu organizacji, po czym wyszedł, powiadając: „No to do domu!”.
Poszedłem do domu! Rezolucja przeszła przy 5 osobach nieśmiało wstrzymujących
się od głosu. Ludzie boją się własnego cienia i cienia swojej myśli. Tyle na dzisiaj. Jest godz.
22 wtorek.
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Całuję Ciebie mocno i serdecznie pozdrawiam. Listu dzisiaj nie otrzymałem, myślę,
że jutro przyjdzie.
Twój i zawsze z Tobą
Andrzej
ps.
Wyrazy uznania i solidarności ze wszystkimi,
którzy bez wybryków chuligańskich walczą o słuszną sprawę
Andrzej
Korespondencja
rodzinna.
Zbiory
Teresy Klimowicz.
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List Ewy Klimowicz do Andrzeja
Klimowicza
z Warszawy do Lublina
Andrzej!

13 III 1968

List Twój dostałam dzisiaj. Co Ty tam pokreśliłeś na kopercie? Przykro mi, że nie jesteś słowny i że niepotrzebnie się denerwowałam.
We wtorek na naszym Wydziale było znowu zebranie studentów z Radą Wydziału, która poprzedniego dnia wieczorem miała naradę. Dziekan odczytał rezolucję Rady
Wydziału. Była ona ostrzejsza niż rezolucja studencka. Tu jeszcze jedna niespodzianka.
Rezolucje tę przyjęła również jednogłośnie egzekutywa POP PZPR naszego Wydziału!
Wśród studentów panują nastroje zaufania do profesorów, tym bardziej, że teraz nagonka prasowa zwróciła się przeciwko profesorom obarczając ich odpowiedzialnością
za wydarzenia piątkowe. We wtorek Politechnika prawdopodobnie zamknęła się w swoim gmachu i żądała przybycia rektora. ten obiecał zjawić się dopiero dzisiaj. Nie wiadomo czy studenci przesiedzieli noc w budynku, czy nie.
We wtorek wieczorem odbyło się również zebranie ZNP na naszym wydziale. Głosowali nad rezolucją Rady wydziału. Padały głosy, aby ją wzmocnić o kilka nowych, ostrych
punktów, lecz nie przeszły. Przyjęta została w sformułowaniu Rady Wydziału, który opowiada się za studentami w każdym punkcie. Wstęp tej rezolucji o ile przypominam sobie głosił, że ruch studencki, który był obserwowany przez te kilka dni, jest faktem, który
należy uznać, z którym należy się liczyć i podjąć dialog ze studentami na temat wszystkich interesujących ich kwestii.
Piszę chaotycznie, bo się spieszę. Na zebraniu ZNP odczytano na głos artykuł niejakiego GontarzaXV z „Kuriera Polskiego” pt. „Inspiratorzy”. Artykuł przeciwko Jasienicy, Słonimskiemu i przeciwko naszym profesorom. Studenci czytali go na głos i ryczeli
ze śmiechu. Nie można go bowiem traktować poważnie. Jest tak obrzydliwy, że nie sposób się nawet oburzyć. Na zebraniu ZNP uchwalono protest przeciwko temu artykułowi i ma on być wysłany do Związku dziennikarzy, z żądaniem wyciągnięcia konsekwencji
w stosunku do autora. Wszyscy potraktowali ten artykuł jako formalny donos i wezwanie do aresztowania. czytałeś pewnie o wiecach robotniczych potępiających studentów.
Odbywa się to w ten sposób: zbierają wszystkich w sali, czytają rezolucję i pytają kto jest
przeciw. Po czym ogłaszają, że została przyjęta jednomyślnie. Przez całe te dni uniwersytet był obstawiony tajniakami i milicją. Za Krakowskim włóczą się całe stada. W poniedziałek któraś z gazet pisała, że obrzydliwi studenci wdarli się do kościoła św. Krzyża i wyrywali ławki, aż proboszcz musiał wzywać milicję. We wtorek w gablocie z ogłoszeniami tego kościoła ukazała się następująca notatka: „Informacja, która podała pra-
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Ryszard Gontarz
(1930-2017), dziennikarz, funkcjonariusz
Służby Bezpieczeństwa.
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sa, jakoby studenci wdarli się do kościoła i zdemolowali sprzęty, a ja wzywałem milicję,
jest (rozstrzelonym drukiem) niezgodna z prawdą. Podpis: Proboszcz parafii św. Krzyża”.
W akademiku wieczorem nic tylko słychać warkot radia, wszyscy słuchają wiadomości. Ludzie w Warszawie są zupełnie zdezorientowani. Nie wiedzą o co chodzi i komu
wierzyć. Boją się mówić, bo jeden drugiemu nie ufa. Do fabryk podobno poprzyjmowano do pracy mnóstwo świeżych „robotników”. Krążą pogłoski o strajku okupacyjnym.
Napisz czy mogę przyjechać do domu. Sytuacja jest napięta i niektórzy liczą się z tym,
że mogą zamknąć Wydział. Na innych nastroje ugodowe.
Całuję,
Ewa

Następne strony:
253: Ul. Nowotki (obecnie ul. Radziszewskiego 7), Konwikt Księży
Studentów KUL. Na pierwszym
planie Zofia Brzostowska.
254-255: Aresztowanie
uczestnika wiecu.
256-257: Akademik Babilon.
258-259: Tłum na ul. Nowotki
(obecnie ul. Radziszewskiego),
w tle Dom Nauczyciela.
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu
z 11 marca 1968 roku
pod Chatką Żaka.
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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Stanisław Rogala

1
Już dwa lata chodziliśmy na studia.
Jeden pełny rok, drugiego połowę i jeszcze dwa miesiące. Nie: „studiowaliśmy
już dwa lata”; myśmy chodzili na studia,
tak jak „chodzi się do szkoły”, „do kościoła”, nieraz „do dziewczyny”. Z obowiązku, z musu. Bez większego poczucia radości czy spełnienia. Ten jeden rok,
drugiego połowa i jeszcze dwa miesiące dostatecznie nas w tym utwierdziły. To na tyle wystarczająco długi okres,
że można wyrobić sobie własny pogląd,
odrzucić złudzenia, wyzbyć się nadziei,
fantazji rodziców i osobistej, sprzed
tych doświadczeń fantazji. Więc był
to czas głębokich rozczarowań, odchodzenia od szkolnych haseł o bohaterach narodowych, humanizmie wybitnych jednostek, poświęceniu dla
drugiego człowieka i innych, również
idiotycznych, dupereli. Myśmy już byli tymi zbiesionymi psami, które wie
dzą, jakim tropem pogonić, by znaleźć
upragnioną padlinę. Może nawet byliśmy już podłymi szakalami odważnie
obskakującymi konające zwierzę? Lecz
na pewno wiedzieliśmy, co jest czarne,
a co białe i jak wymieszać w społecznym tyglu wszelakie wartości; w szarość, w błoto, w jednorodnie ukształtowaną magmę przerobić.
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Książki nie ciążyły nam pod pachami,
bo książek już nie było i nie wszystkim
woluminom ufaliśmy jednakowo szczerze. Zeszyt zwinięty w rulon, kartka po
spiesznie wyrwana z notesu i zabazgrana szybkim pismem – ot, cała mądrość.
Karty, źródło wiedzy najobficiej pulsujące, mieściły się w dziurawej kiesze
ni; w ręce, w mózgu mogły się zmieścić
bez wysiłku. Szachy? Szachy były potem,
znacznie później. Najpierw karty. Często w zeszycie zamiast wykładu bry
dżowy zapis, wraki okrętów celnie ugodzonych poci
skami przeciwnika, paciorki kółeczek misternie nawlekanych
na linie zbiegające się w trójkąty, nieudane karykatury kumpli i podobizny
wiedźm zachłannie wkuwających podręczniki. Takie były nasze notatki z wykładów, z lektur nigdy nie przeczytanych, z materiałów źródłowych, z ćwiczeń. Ale nade wszystko karty. Karty
u mnie, u Zbyszka, u Waldiego, u każdego innego kumpla, u wszystkich.
Z pomysłu koła młodej krytyki nic
nie wyszło. Chcieliśmy krytykować
utwory literackie, naukowcy odnie
śli to do siebie i utrącili inicjatywę.
Więc ten niewielk i pokoik w gmachu
humanistyki, do którego wchod ziło
się nieco pochylając głowę, nad bli-

Niniejsze opowiadanie ukazało się po raz
pierwszy w zbiorze
Stanisława Rogali
Marcowy śnieg, Kielce
1997, wyd. Gens.
Stanisław Rogala (1948),
poeta, prozaik, w 1968
r. student filologii polskiej na UMCS. Był jednym z inicjatorów wiecu
studenckiego 11 marca. Na studiach związany
z grupą poetycką „Samsara”. Nauczyciel języka
polskiego w Technikum
Mechaniczno-Energetycznym w Lublinie (19711975), od 1975 roku wicedyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury w Kielcach, następnie (od 1980)
dyrektor Ośrodka Kultury Literackiej w Kielcach.
Od 1991 roku prowadzi Agencję Wydawniczą
GENS, od 1995 pracownik Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Opowiadanie
Marcowy śnieg to zbeletryzowana relacja uczestnika wydarzeń z 1968 r.
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żej niezident yfikowanym magazynem, cieliśmy się niby czarne ptactwo łakwyjednany z takim trudem i z tylo- nące drobnego ziarna pszenicy.
ma wątpliwościami, nie stał się kuźa.
nią „młodych gniewnych”. W uczelni
nie było najmniejszego wiatru świe- …dwudziestego trzeciego? A gdzie miażej myśli, choćby delikatnego powie- łem być? Chyba na uczelni… zaraz, co
wu, o burzy z wyładowaniami, z po- to był za dzień? No jaki dzień tygodnia?
walaniem starych dębów nie mogło
być mowy. Powietrze stojące, zatęchłe, b.
pokoje nie wietrzone od lat. Więc mo- Niedziela. Niedziela? Niedziela? W akademiku. Nie, w marcu jeden raz byłem
gliśmy odważnie stać przy otwartych
w domu, to znaczy u rodziców w domu.
oknach, bez obawy, że wyfruniemy, że
pociąg historii wywiezie nas na szero- To chyba była niedziela? Tak, to na pew
kie wody i popłyniemy bystrym nur- no była niedziela dwudziestego trzeciego.
tem. Orłami nigdy nie staliśmy się,
a gdyby nawet… czy ktoś zauważyłby c.
Pewnie ktoś widział, lecz trudno mi
podniebny lot albatrosów?
W kole polonistów rozsiadło się kil- teraz wskazać, nie pamiętam. Takich
ka stetryczałych, rudo cnotliwych pa- drobiazgów się nie pamięta, bo nie
nienek i obgdakiwały poszarzałe staro- zwraca się na nie uwagi. Sąsiedzi na
cie z początku naszego wieku. Współ- pewno widzieli. Ich ogródek płotem
czesna twórczość była dla nich drgaw- graniczy z naszym. Widzieli. Chodzikami paralityków, agonią wyznawców łem przecież do nich po wodę, gdyż
nihilizmu, obstrukcji, entropii, para- u moich rodziców nie ma studni a dom
nie jest podłączony do miejskiej kanalinoi, orgazmu i czegoś tam jeszcze. Nie
zacji, w kościele też byłem i chyba rówchcieliśmy powtarzać pięknych słów
nież w mieście. Muszę sobie dokładdalekich od ulicy, obcych podrzędnej
knajpie, akademickiej stołówce, nawet nie przypomnieć, uświadomić szczegóły, powiązać we właściwą chronolonaszemu złajdaczonemu myśleniu. Po
pierwszym informacyjnym zebraniu, gię fakty… Musiałem być w domu, skow którym uczestniczyliśmy z zaintere ro była to niedziela i nie było mnie w
sowaniem, rezerwą obdarzyliśmy po- akademiku, a w uczelni, ze względu na
kój wyłożony dywanem, ozdobio- święto, nie mogłem być… Gdzieżby in
ny opasłymi tomami książek, a prze dziej, tylko w domu.
znaczony na miejsce pracy „młodych
d.
naukowców”. Biały pokój, który zawsze
Proszę przestać… Przestańcie do jasjawił mi się szarym.
Ze szkolnej konieczności rzeczy, nej cholery! W tym wściekłym świetle
i przy ogłupiającym buczeniu niby-tez ukrywanych lub głośno objawianych
ambicji, z marzeń, nadziei i majaków, lefonu nie mogę pozbierać myśli.
z rozbudzonej w wyobrażeniach wielkiej myśli, na półtora roku i dwa mie- e.
siące przenieśliśmy się do przeła- …a…
dowanych ciężkim powietrzem pokoi akademickich, sześcioosobowych. f.
Z wiosek odległych i bliskich, z miast Zaczęło się w sobotę wieczorem.
dużych i małych, z jednopiętrowych W akademiku na piętrze, w którym
willi i kamieniczek czynszowych zle- i ja mieszkałem, to znaczy na trzecim,
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mieszka nas kilku o tym samym nazwisku. Dwóch. Nie, trzech. Jeden historyk, jeden geograf i ja. Jeden z nich,
ja ich nie znam, wiem tylko, którzy to
są, przyszedł do naszego pokoju pod
43 i powiedział, że w stolicy studenci strajkują od tygodnia. Uczelnia już
zamknięta. W Krakowie też strajkują i prawdopodobnie we Wrocławiu.
I wszyscy żądają… nie mówić…

g.

…

h.

…nie wiem, który to był. Byłem wtedy
w ubikacji. Waldi tak mówił, że to był
jeden z nich, może Zbyszek mówił?
Belphegora nie było jeszcze. Dopiero
póź
nym wieczorem przychodził waletować. Nie miał akademika, na stancję nie stać go było, więc za darmo spał
u nas, to znaczy waletował. A może nawet Kazik mówił? Józek już nie czytał
gazety. Stał przy łóżku Haczyka bardzo podekscytowany i powtarzał za
Waldkiem, Zbyszkiem lub Kazikiem,
konkretnie nie wiem za którym, że jeden z nich był u nas i tak mówił. To już
była druga, trzecia, a może i piąta relacja, i nie wiem dokładnie, co powiedział ten, który był. Tylko ogólnie, że
studenci strajkują i wiedzą, czego chcą.
Dobrze wiedzą. To od Deymka się zaczęło, od jego, to znaczy naszych Dziadów zaczęło, czyli już od kilku miesięcy, chyba od końca tamtego roku, jakoś tak? Prosiłem, żeby mi powtórzył,
żeby mi powtórzyli dokładnie, ale już
żaden nie pamiętał, jak tamten powie
dział. I ja też zapomniałem, jak wtedy
mi powiedzieli i który z nich. Nastąpiła
ogólna apazjopeza… Apazjopeza (zamknięcie, reticentia) to zabieg literacki
(figura), która ma na celu spotęgowanie wrażenia. A polega na urwaniu wypowiedzi w bardzo ważnym momencie,
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co wywołuje u czytelnika stan silnego
wzburzenia, nadmiaru uczuć. Jej klasycznym przykładem jest…

i.

Dobrze. Więc tak: Józek stał obok łóżka
Haczyka, Kazik nerwowo palił sporta,
Zbyszek leżał na łóżku i wpatrywał się
w niebo, czyli w spód łóżka Józka, które stało nad jego łóżkiem, a Belphegor
dopiero wieczorem… Haczyka również
nie… Ja poszedłem do szafy, chcąc wyciągnąć piżamę i wtedy usłyszałem, co
powiedział ten, który był, ale nie usłyszałem, który to powiedział.

j.

Ulotki pisaliśmy wszyscy. Każdy sobie. Nikt by nawet nie chciał, żeby mu
ktoś pisał. Ja napisałem dwie lub trzy,
raczej nie więcej. Dwie, trzy. Na łóżku je pisałem, inni przy stole, ale nie
wszyscy. Podkurczyłem nogi, na kolanach położyłem zeszyt A-4 i wzią
łem białą kartkę, która miała mi posłużyć na paski do zakładania książek.
Dużo mam książek i potrzeba mi dużo pasków, więc wziąłem dwie kartki. Własnym mazakiem napisałem
dwie ulotki. Teraz pamiętam. Tylko dwie ulotki napisałem, bo wziąłem dwie kartki. To były połowy kartki zeszytowej. Nie uzgadnialiśmy treści, każdy pisał według własnego uznania i własnego pomyślunku. Rozsiedliśmy się przy stale, na łóżkach, na podłodze, każdy gdzie indziej i inaczej
pisał. Ja napisałem, że w poniedziałek
11 marca o godzinie 14 w Chatce Żaka odbędzie się wiec studencki. Wszy
scy są zobowiązani do wzięcia udziału.
Nie miałem prawa żądać od wszystkich
udziału, ale tak napisałem. „Bracia do
broni!”? To nie od nas, nie z naszej
grupy. Myśmy nie mieli broni. Chodziliśmy na wojsko, ale broni nie mieliśmy. Kto by nam dał? Gdy jednego
razu jeden ślepy nabój zginął, tośmy
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cztery godziny szukali po poligonie.
Dowódca się pieklił, przeklinał. A był
to pułkownik Karowa, bardzo dobry
dowódca. Kierując nami podczas natarcia na zaginiony nabój, wykazywał
się wszystkimi swoimi umiejętnościami dowódczymi… Nie mieliśmy broni
więc i nie nasza jest ta ulotka. Na takim papierze. Nie. Pewnie jakiś wariat
to wymyślił… Na drugiej kartce napisałem, że dnia tego i tego, w tym i tym
miejscu, o tej i o tej godzinie odbędzie
się wiec solidarnościowy ze strajkującymi studentami stolicy. „Walczącymi”? Tak nie mogłem napisać, bo nic
nie wiedziałem o walce. Ja bardzo lubię mówić prawdę i tylko prawdę…
Mogło ich być dziesięć, dwanaście, nie
więcej. Pisaliśmy po dwie ulotki, więc
było ich dwanaście. Każdy po dwie,
6 x 2 = 12…

k.

Pomyliłem się. Było nas pięciu. Kazik,
Józek, Zbyszek, Waldek, i ja. 5 x 2 = 10.
Wobec tego dziesięć ulotek napisaliśmy. Świadomy jestem odpowiedzial
ności za fałszywe zeznania i powtarzam, że napisaliśmy dziesięć ulotek.
Od poniedziałku w miasteczku pojawiło się bardzo dużo ulotek. Wiem.
Nie nasze tym razem. My byśmy tyle
nie zdążyli nawet napisać. Musiał to
również robić ktoś inny… Z ubikacji
też nie ja, nie my rzucaliśmy. Nie mieliśmy więcej ulotek…

l.

Rano. Bardzo wcześnie rano rozklejaliśmy na murach uczelni. Była ledwie godzina siódma. Nocą spadł bardzo świeży śnieg.
Jaka piękna tych równin białość!
Krew rozgrzała się lekkim mrozem.
Jakby teraz przytulić się chciało
Obnażone piersi brzozy!
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Nieprzebyta gęstwino w lasach!
O, radości przestrzeni śnieżnej!
Jakże chciałoby się opasać
Drzewiane biodra wierzby!
To z Jesienina. Poszliśmy dwójkami.
Szedłem z Waldkiem. Klej, przygotowany do użycia, miałem w kieszeni.
Wystarczyło palcami nabrać cokolwiek i oprzeć się o mur. Jak pijany. Zachwiać się nieco. Waldek robił to samo.
Tylko że z kartką odpowiednio uszyko
waną w ręku. Na matfizchemie rozlepialiśmy. Cztery. Dwie Waldka i dwie
moje. Wystarczyło raz przejść. Pozostali rozlepiali w innych miejscach.
Wzdłuż alejki przecinającej Botanik na
dwie części, wzdłuż alei Racławickiej
i przy kościele KUL-u… Koledzy? Nie
wiem, którzy w których miejscach. Tylko ogólny plan rozplakatowania znałem, bez szczegółów. Z Waldkiem poszedłem na matfizchem, nie czekając
aż pozostali podzielą się na grupy. Instynktownie podporządkowaliśmy się
zasadom konspiracji. Belphegor był z
tamtymi. Przychodził do nas wieczorem waletować i w niedzielę rano poszedł z° wszystkimi. Staszek też był,
chyba był. Wieczorem go nie było. On
społecznie pracował w radiu akademickim. Nie mieszkał z nami. Gdy z Waldkiem odchodziliśmy w kierunku matfizchemu, jeszcze go nie było. Może dopiero dołączył potem, jak mówi
pan kapitan. On długo w nocy pracował. Koncert życzeń prowadził każdej
soboty. Rano wysypiał się długo. Mógł
nie zdążyć. Raczej go nie było, ale skoro kapitan mówi…

ł.

W pół godziny byliśmy gotowi. Poszliśmy do Tip-Topu na piwo, potem
do Żaka na tatara, potem na spacer
w stronę kościoła. Tak kilkakrotnie
obchodziliśmy trasę, sprawdzając,
czy ludzie czytają nasze ulotki. Czy-
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tali. Ale nikt się nie cieszył, nie wiwatował. Z poważną miną szli dalej,
w swoich kierunkach, do swoich zadań,
pewnie nie rozumieli naszych ulotek.
Było nam smutno, że się nie cieszą, że
z poważną miną odchodzą po przeczytaniu komunikatu, że ledwie przystają. Spodziewaliśmy się owacji, zbiorowych tańców, niemal orgii, a nie pochylenia głowy, postawienia kołnierza
i pospiesznego odchodzenia. Dopiero koło dziesiątej, gdy wracaliśmy z kolejnego obchodu trasy, przed drzewem
stojącym przy kościele, na któr ym powiesiliśmy ostatnią ulotkę, zauważyliśmy duży tłum. Inne ulotki już poznikały, tylko ta jedna jeszcze wisiała. Pana ludzie już zdążyli je pozrywać. Tłum
gapiów stał pod drzewem do dziesiątej
trzydzieści, może nieco dłużej, dopóki pana człowiek nie zabronił czytać
i nie zerwał ostatniej ulotki. Nic więcej nie robiliśmy, co byłoby zabronione. Graliśmy tylko w karty, w brydża
ma się rozumieć… Od nas? Z ubikacji naszego piętra nikt nie rzucał ulotek w porze obiadowej. Nic mi o tym
nie wiadomo. Kąpałem się poprzednie
go dnia, właśnie wtedy, kiedy ktoś opowiadał w naszym pokoju pod 43 o strajkach studentów w stolicy…

m.

Może nieco wcześniej. Rzeczywiście, mogło być nieco wcześniej, ale
mnie wtedy w pokoju nie było. Mogę przysiąc. Resztę dnia i cały wieczór graliśmy w karty. Nie wracaliśmy do wczorajszego pomysłu. Grał
z nami Gardło, ale on nic nie wiedział o ulotkach. Kto je robił? Kiedy? Kto rozklejał? Nic. Udawał tylko,
że jest dobrze zorientowany. Chciał
wied zieć dużo więcej, dlatego ciągle
wracał do ulotek, podniecał się, zachęcał… My nic, nas to już nie intere
sowało, jakby… On ciągle chciał mówić o poniedziałkowym wiecu. My
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tylko graliśmy w karty. Uciszyliś
my go wreszcie, żeby nie paplał tyle..

n.

Radio akademickie nadawało komunikaty Wolnej Europy? Nie wiedziałem o tym. Dopiero po zajęciach wuefu dowiedziałem się. Nie znałem nikogo z radia. Nie słyszałem żadnego komunikatu, proszę mi wierzyć…

o.

Tak. Chciałbym dalej studiować, ale
jeżeli nie słyszałem, to co mogę powiedzieć? Tylko tyle, że nie słyszałem.
Wiem, że moje słowa są nagrywane i że
każda pomyłka będzie świadczyć przeciwko mnie. Jeżeli coś skłamałem, to
tylko przez niepamięć. Gardło mógł
słyszeć Wolną Europę. Jego nie było
na zajęciach, jak sobie przypominam,
więc mógł słyszeć. Ja byłem. Jest na to
zapis w liście obecności. Bardzo łatwo
sprawdzić. Pana informator dobrze
o tym wie, że byłem i pan dobrze wie…
Więc nie wiem, dlaczego chce mi pan
wmówić, że słuchałem Wolnej Europy
i że mam z tą brudną sprawą coś wspólnego? Nie mogę odpowiadać za nie popełnione czyny ani posądzać kogoś lub
zrzucać winę…

2.
Umarł Maciek, umarł,
już leży na desce.
Jak by mu zagrali,
podskocyłby jesce.
Podwórkowe kapele przygrywały
do tańca, w uszach szumiało czerwone
wino, kraśne spódnice dziewek szeleściły jak sztandary, na szklanych ekranach szał-blondyny porozumiewawczo mrugały oczami, odsłaniały nogi
i piersi, zamieniały się w niecierpliwą
twardość, komunikaty były jednako-
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we i zawsze entuzjastyczne. Więc nogi przytupywały na ludowych weselach,
na potańcówkach, balach oficjalnych
i rauszach. Uszy puchły od optymistycznych prognoz. Ręce układały się do
klaskania, ciało do pochylania w pasie,
usta do uciesznych zaśpiewów. Chwilami odczuwaliśmy zmęczenie, słodycz
mdliła w ustach i brzuchach, aż pojawiały się torsje. Nogi chciały odpocząć
albo chociaż rytm zmienić, ręce połączyć się w braterski uścisk, może pięść.
Płucom brakowało powietrza, więc
w krótkich przerwach pośród skandowania łakomie chwytały płytkie oddechy, ręce skrycie wędrowały do kieszeni, myszkując za scyzorykiem, nogi poszukiwały twardego oparcia.
Nam się marzyły narodowe śpiewy. „Jeszcze Polska nie zginęła…” albo „Marsz, marsz Polonia”, pieroński
narodzie, do tej pory śpiewane tylko
podczas cotygo
d niowych bib okraszanych cienkim winem i rzyganiem
dziewczyn. W rytm sentymentów Laskowskiego maszerowaliśmy głuchymi ulicami Lublina, nieustannie kręcąc się wokół stołu. Zaglądaliśmy do
rozświetlonych witryn, obmlaskiwali kobiece manekiny. Z ukry
cia zazdrosnym okiem zerkaliśmy na przebogate wille, w których zawsze świeciło się światło, kasyna i lokale zarezerwowane dla… Świt zastawał nas
na tar
gowiskach pośród zasp ogórków, pryzm kapuścianych głów i czerwonych marchewek. Czerwonych jak
sto złotych przed wschodem słońca.
Spragnieni ożywcze
go źródła, które mogłoby chociaż kaca ugasić, wraz
z szarym tłumem proletariatu wracaliśmy do akadem ików. Proletariat
spieszył do fabryk, nie przywiązując
najmniejszej uwagi do naszych pospiesznych kroków. Nie rozumiał tajemniczych szeptów.
Nam się marzyły narodowe sztandary i narodowe stroje. Ale nie te, pod
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którymi chodziliśmy w zwar
t ych
czwórkach pomiędzy równymi szpalerami roz
bawionych gapiów. Rozbawionych faktem, że już mogę stać
na chodnikach, chociaż przed chwilą sami maszerowali, i przesyłać nam
zwiędnięte od majowego słońca kwiaty. Również nie te, w których chodzili
śmy na zebrania raz w tygodniu, w tak
zwanym dniu mundurowym. Nam się
tylko marzyły te same kolory, te same epolety, te same drzewce. Nam się
wszystko tak samo marzyło, a jednak
odmiennie. Hasła były dług ie. Trudno się je zapamiętywało. Słowa wyklejone białymi literami opadały na
bruk i szarzały. Więc nie wierzyliśmy
słowom, a szczególnie ich niepokalanej białości. Częste powitania wschodzącego słońca nie sprzyjały śpiewom.
Gardła zasychały, że nawet wód
ka
nie mogła je nawilżyć, do szczerego
mówienia zmusić. Sztandary dopiero przy porywistym wietrze, niemal
burzy dziejowej, zaczynały łopotać.
A myśmy chcieli, żeby zefir w drganie
je wprawił, żeby na każdy głos odpowiadały chociaż szelestem.

a.

Jeszcze w południe na placu przed Żakiem było pusto. Tylko śnieg hulał w
korytarzach między akade
m ikami,
od strony botanika miotał się w diabelskich wirach, w błędnym kołowaniu. Ptaki opadały jak papierowe litery zrywane z czerwonego płótna przez
wiatr. Jeszcze nigdy nie było tak pusto
jak 11 marca w południe na dwie godziny przed wiecem. Pospiesznie wracaliśmy z wykładu, chcąc zdążyć się najeść, napełnić żołądki do syta. Szliśmy
grupą. Od tej chwili, właściwie od niedzieli rana, zawsze chodziliśmy grupą.
Ale teoretyczna świadomość konieczności cho
dzenia grupą pojawiła się
znacznie później. Dopiero tego dnia
wieczorem, gdy nie mogliśmy się doli-
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czyć dwóch spośród nas - Belphegora
e.
i Waldka. Zasad konspiracji uczyliśmy …suwała się szybko…
się na błędach. Z wykładu wyszliśmy
grupą instynktownie, z przyzwyczajef.
nia. U nas zawsze chodzi się grupami…
…odniósł Belphegor i Zbyszek. Weszliśmy do kawiarni na oranżadę. Spokojb.
nie usiedliśmy przy jednym stoliku.
…nie potrafię dodatkowo wyjaśnić, dla- Zapalili po sporcie. Dołączył do nas
czego? O przepisie, że trzy osoby i wię- Gardło i pytał, czy będziemy czekać
cej to już tłum, a „tłumować” się nie
na czternastą. Po obiedzie zawsze szlijest wolno, dowiedziałem się dopie- śmy do kawiarni na oranżadę. Zbyszek
ro w kwietniu. W ciągu półtora roku
powiedział mu, że to nasza hrabiowi dwóch miesięcy przyzwyczailiśmy się
ska zachcianka i on odszedł. Zostalitak chodzić, po prostu…
śmy sami. Kazik rozlał oranżadę do
musztardówek, bo jak zwykle nie byc.
ło szklanek…
Skoro wystarczy… Pierwsze ostrzeżenie otrzymaliśmy bardzo wcześnie, g.
skoro tylko wyszliśmy z gmachu hu- Dopiero tuż przed czternastą, na dziemanistyki i skierowaliśmy swoje kro- sięć, dwadzieścia minut przed, do Żaka
ki w stronę akademików. Nie wiem kto, zaczęły nadciągać większe tłumy. Część
ale była to stara osoba, babcia otulona
z nadciągających zaczęła ustawiać się
w „dwie chusty i trzy waciaki”, pode w kolejce po obiad, ale nie wszyscy. Poszła do nas i ostrzegła, że w miastecz- siadywali na murku, na nielicznych
ku powstanie. Może bym rozpoznał, krzesłach rozrzuconych po obszernym
chociaż…? Jestem pewny, że widzia- hallu. Hall (studiuję anglistykę, dlatełem ją pierwszy raz i tylko ten jedy- go wymawiam w oryginale) liczy 1300
ny raz. Kwestię swoją wypowiedziała
metrów kwadratow ych i setka studenszybko. Spod chusty widać było tylko
tów może rozproszyć się do niepoznazwiędnięte wargi i krogulczy nos. Nic
ki. Pojedyncze grupki ginęły między
więcej. Przerażone słowa babki pora- filarami, w licznych zakamarkach, pod
ziły i nas, lecz pustka przed Żakiem, schodami, za przepierzeniem teatru
znaczy się Chatką Żaka, nieco uspo- Gong-2, wszędzie. W hallu ciągle bykoiła. Wtedy po raz pierwszy zastano- ło pusto. „Pa-ano-owie, ku-urwa, co to
wiłem się, czy właściwie postępuję. W bę-ędzie? – powiedział Belphegor, wytym pierwszym błysku zwątpienia nikt rażając w ten sposób przerażenie z pomi nie pomógł. Koledzy śmiali się, żar- wodu pustego hallu. Ręce mu drżały,
towali, zdecydowanie podążali w kie- a głos zacinał się bardziej niż zwykle.
runku stołówki. Ich radość udzieliła się „Pię-ękna spra-awa!” – Belphegor lui mnie. Pana ludzi nie było, a wszystko
bił mocne sytuacje, podniecał się nimi,
mogłoby… Na obiad był schabowy. Do niemal onanizował. Kazik poczęstobrze upieczony, rumieniutki. Od kilku wał jeszcze po papierosie. Ćmiąc je dodni marzyliśmy o rumieniutkim scha- czekaliśmy się właściwej godziny. Była już czternasta. Worek ze studentabowym. Waldek nawet…
mi rozwiązał się nagle. Sypały w stronę Chatki Żaka tłumy. Ze wszystkich
d.
stron. Chociaż pana ludzie nie pozwo…w kolejce Baśka kazała sprawdzić sobie
lili medykom przyjść na miejsce zbiórkolor majtek przez dekolt w sukience…
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ki, ze wszystkich stron płynęły tłumy. sobie pytania. Przecież wszyscy czeTamci szli pod narodowymi sztanda- kali na nas, na tych, którzy rozwiesili
rami, ze śpiewem na ustach, w rów pierwsze ulotki. Nie wskazywali palnym szyku. Ledwie ich zwarte kolum- cem, nie wywoływali po nazwisku, nany wyszły w szyku na ulicę, ledwie pod- wet po imieniu, lecz sami poczuwaliniósł się ich cwaniacki śpiew, obsko- śmy się do odpowiedzialności. Jeszcze
czyli ich pana ludzie. Zawrócić kaza- mieliśmy jakie takie poczucie obowiązli. „Do nauki, darmozjady!” – krzyczeli
ku. Nerwowo łączyliśmy się w grupy
na nich. Znam to, bo tak samo potem
na robocze spotkania, to znów rozprazrobili z nami, gdy ruszyliśmy na No- szali w tłumie, chcąc znaleźć wyjście
wotki. Z opowieści znam, oczywiście. z trudnej sytuacji. Nawet Gardło poZ opowieści przekazanych z ust do ust, dobnie kręcił się pośród tłumu z apa
anonimowo, tak jak pieśń gminna. Me- ratem fotograficznym w ręce i również
dycy liczyli na transparenty i narodowe
nie widział żadnego sensownego rozsztandary, i przeliczyli się. Nim dopad- wiązania. Z pół godziny minęło, nim
li kamieni, nim zamienili drzewce na
ktoś wpadł na dobry pomysł. Dobry,
dzidy bojowe, zostali rozproszeni. Po- jak nam się wtedy wydawało…
jedyncze grupki zostały zepchnięte do
akademików, okrążone w myśliwskim
i.
kotle. I koniec. Tylko nielicznym udało …to nie był żaden z nas, raczej ktoś
się przeniknąć do nas, powiększyć na- z tłumu krzyknął, żeby pójść do miasze już bardzo liczne szeregi…
sta, przejść obok komitetu, na Krakowskie Przedmieście i na plac LiJeden tłum stanął w przejściu między
Amorem a Babilonem, drugi bezpo- tewski. Ktoś krzyknął, ktoś zaczął forśrednio pod Chatką. Było nas ze cztery mować pierwsze czwórki. Był to zbawienny pomysł, jak nam się wydawatysiące, a w górze powiewał…
ło. Uratował sytuację, wybawił nas z
h.
niemocy, z braku jakiegokolwiek poOczywiście, że nikt nie liczył, ale tak mysłu, z ogólnej jałowości, ze strachu.
na oko mogę sądzić. Trzy i pół, czte- Uczepiliśmy się go jak rzep psiego
ry tysiące. Tłum, wyczekujący na dal- ogona i starali jak najszybciej realizosze rozkazy, przeraził nas autentycznie. wać. Wmieszaliśmy się w tłum i sforWszyscy milczeli. Cichy pomruk, jak- mowali kolejne czwórki, które już po
by wiatr głośniej świstał między akade- kilku krokach zamieniły się w ósemki,
mikami, jakby Bystrzyca występowała w szesnastki, na całą szerokość Nowoz brzegów, jakby łomotały pierwszo- tki. Poszliśmy w pierwszym szeregu,
majowe sztandary. Ludzie przestępo- na samym czele. Dlaczego? Bo nie wywali z nogi na nogę i czekali. Deptali
padało chować się za plecami innych…
po różach, których ścięte łodygi wysta Jestem przekonany, że była cisza. Nikt
wały ponad śnieg. W śnieżnej bieli wy- nie skandował haseł, a na pewno żaznaczali nowe ścieżki. Każdy krok, każ- den z nas. Jak każdej grupie nieunikdy nowy ślad rysował się bardzo wy- nienie towarzyszy szmer, szum, który
raźnie, a myśmy jeszcze pragnęli, że- nasila się w miarę powiększania szereby tych śladów było jak najwięcej, cho- gów, tak i nam towarzyszył. Było nas
ciaż ogarniało nas narastające przera- z pięć tysięcy, więc szmer zbliżał się
żenie. Co robić z tłumem, jak do niego
do krzyku. To raczej to, niż skandowaprzemówić, czym poderwać, jak po- nie haseł. Idąc w pierwszym szeregu,
kierować? Gorącz
kowo zadawaliśmy mogłem dokładnie obserwować, sły-
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szeć. Właśnie na tym zdjęciu widać,
jak idziemy na czele. Drugi z prawej
to ja. Pod rękę trzymam dziewczynę
z KUL-u, którą za włosy wyciągnął z
szeregu jeden z robotników o wypielęgnowanych rękach… Pierwszy raz z
nią szedłem i ostatni. Nie widziałem
jej wcześniej ani razu, ani potem, kiedy cała ta nieprzyjemna sprawa się zakończyła, czyli do tej pory. Może Anka? Nie wiem. Za mną w różowej czapce z pomponem idzie Waldek… to
ten, który przed chwilą przechodził
korytarzem…

j.

Tak, tak. Z proszkami w ręce. On jest
bardzo zner
w icowany i zawsze tyle prochów łyka. Leczy się. Nie ma się
czemu dziwić, że i teraz, szczególnie
teraz… gdyż może jeszcze…

k.

…

l.

Szeroką ławą szliśmy szpalerem pośród
tłumu, który potem okazał się złożony głównie z pana ludźmi. Robili nam
zdjęcia?, oczywiście. Spodziewaliśmy
się, że w prasie się ukażą, do publicznej wiadomości zostaną przedstawione. Gardło też robił zdjęcia. Liczyliśmy,
że chociaż jego ukażą się w studenckim
„Kontrapunkcie”. Zarekwirowali mu
aparat pana ludzie, tak się tłumaczył.
W naszej naiwności oczekiwaliśmy taniej reklamy. Bo jak tłumaczyć, że nawet twarzy nie przysłanialiśmy, gdy
ktoś fleszem przed oczami błyskał?

ł.

Trzy razy zabiegali nam drogę i ostrzegali, że w Domu Nauczyciela siedzą pana ludzie i piją, dodają sobie odwagi, do
wielkich czynów się sposobią. Raz bezpośrednio mnie ostrzegano. Taki starszy pan z pieskiem na smyczy, ratler-
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kiem na długiej smyczy. Nie znam człowieka. Ten jedyny raz go widziałem.
Bardzo przelotnie. Chętnie bym wskazał, ale… Gdy podchodziliśmy pod budujący się gmach biblioteki i pod pomnik „Marysi”, ulica przed nami była pusta, tylko na chodnikach gęsty
szpaler ludzi. Przypominało to sytuację Wysockiego. Którego? Tego od powstania listopadowego, więc nie mogę
znać jego adresu… „Szli drogą pod górę
prowadzącą pomiędzy ogrodem bota
nicznym i ogrodem belwederskim”,
nawołując do broni. Nikt im nie odpowiadał. Okrzykom towarzyszył tylko śmiech pana ludzi i wrogie spojrzenie podnieconych oczu. Byliście tacy
pewni, tylu was było i wszyscy z pałami. Nas też już sporo było. Co najmniej
sześć tysięcy. Byliśmy gotowi chwycić
się z wami za bary…

m.

… nieee…

n.

Przepraszam. Proszę mi tego nie pamiętać. Zagalopowałem się, opowiadając tę zabawną sytuację, po której Bóg
wie, czego się spodziewaliśmy. Dopiero pod gmachem matfizchemu okazało się, że w perspektywie ulica nie jest
pusta. Wypełniały ją szare szeregi zamarłe w ślepej karności. Nawet psy posłusznie czekały na nasze nadejście
i błyszczące w słońcu hełmy, i bagnety osadzone „na sztorc” na długiej broni. Wszystko błyszczało albo szarzało…

o.

To z Wysockiego, z jego marszu
23-24 związko
w ych między ogrodami. W zwężeniu Nowotki, na wysokości Domu Nauczyciela i konwiktu,
zastopowali nas, zablokowali niespodziewanie. Szpaler robotników, którzy
przerwali pracę w FSC i przyszli zapę
dzić nas do nauki, gęstym łańcuchem
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wybiegł z Domu. Gdy słowne perswazje nie pomogły, użyli mocniejszych argumentów. Niewiele z tego pamiętam.
Powstał wielki rozgardiasz. Dziewczyny piszczały, wrzeszczały, nie pozwalając ciągnąć się za włosy do „suki”, beczały po każdym uderzeniu. Jak baby.
Chłopaki również byli bezradni. Zaskoczyła ich niespodziewana i stanowcza interwencja robotników. Nagle kilka tysięcy, pięć, zbaraniałyćh manekinów zatrzymało się na całej szerokości ulicy, zablokowało ją. Nie mieli
śmy żadnego planu, żadnej myśli, nic.
Do tej pory wystarczyło nam, że pozwolono iść, że ten wielki spacer zaczął się. Chłopaki, którzy jakoś czynnie,
na przykład, wykrzykiwali słowa, które i tak tonęły we wrzawie, intonowali narodowe pienia. Że wyróżniali się
wzrostem, więc ci, którzy czynnie zachowywali się podczas marszu, znikali, transparenty i szturmówki opadały,
sięgały bruku i naszych nóg. Niektórzy
rozbiegali się po trawnikach, często w
asyście dwóch, trzech pana ludzi. Tak
zniknął Belphegor. Gdy wyciągnęli go z
tłumu, nie dał się długo prowadzić pod
ręce, rozepchnął ich i miłosnym uściskiem chwycił się słupa, że w trzech
musieli mu ręce rozrywać. Puścił się
słupa i pognał w stronę humanistyki…
Zwarte szeregi ostrzej natarły, więc cofnęliśmy się i Belphegor znikł mi z oczu.
Pomyślałem wtedy, że uciekł natrętom…
Szare szeregi, do niedawna widoczne
tylko w perspektywie ulicy, podeszły
blisko, na kilkadziesiąt kroków. Przewodził im okazały człek. Z tubą przy
ustach wzywał nas w imieniu państwowego prawa do rozejścia się, do spokoju. Postępował wolno w naszym kie
runku. Za nim postępowały szare szeregi w błyszczących hełmach, z błyszczącymi… Przy nogach dość spokojnie
zachowujące się, ale o bardzo groźnym
wyglądzie psy. Też postępowały w naszym kierunku. Przypomniał mi się ta-
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ki film dokumentalny… psy tam rzu
cały się… Cofaliśmy się nie przestrzegając żadnego porządku żadnego szyku
nie utrzymując. Coraz głośniej wrząca z niezadowolenia masa ludzi zawracała pod naporem szarych szeregów
i psów. Cofaliśmy się w stronę akademików, w rejon naszego miasteczka. Szpalery ludzi, które niedawno tak ochoczo
wyznaczały nam drogę spaceru, wymieszały się z nami, kotłowały wśród nas,
uganiały za co bardziej wyróżniających
się postawą studentami. W rejonie
akademików rozproszyliśmy się na niewielkie grupki, rozsypali po obszernym
terenie. W znacznym stopniu pozwoliło
to uniknąć przymusowych odwiedzin
u pana. Ale przede wszystkim rozbiło
naszą siłę. Pyskówki z okien, którymi,
muszę tu przyznać z bólem serca, zdrowo obsypywaliśmy pana ludzi, były tylko ujadaniem rozdrażnionych szczeniaków. Ja wpadłem do dziewczyn…

ó.

Konkretnie w pokoju Maryli przeczekałem ostatnie chwile, więc nie wiem,
kto najbardziej pyskował. Trudno byłoby mi wskazać palcem. Przez uchyloną firan
kę obserwowałem, jak pustoszeje plac przed Chatką, jak wolno
wypełniają go szare szeregi. Padał coraz gęstszy śnieg, zacierał ślady tysięcznych stóp, zamieniał nasz świat w białą
plamę, zasłaniał dalsze widzenie…

p.

Brakowało Belphegora i Waldka. Waldek, jak się na drugi dzień okazało, cały wieczór i całą noc przekiblował u Alicji. Pojawił się dopiero rano na stołówce, więc nie żałowaliśmy
mu kuksańców za nasz całowieczorny i całonocny niepokój. Belphegora nadal nie było. W godzinę po śniadaniu spotkaliśmy Staszka, który powiedział, że Belphegora zabrali pana
ludzie. Moje przypuszczenia o jego
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ucieczce okazały się fałszywe. Z pochodu wysokiego wzrostu go zwinęli. Że zwalisty chłop i sportowiec,
nastręczał pana lud ziom sporo kłopotu. Co kilka metrów, gdy dopadali go w ucieczce, kotłasili się między
cmentarzem a hu
manistyką i zwykle on wychodził na wierzch. Dopie
ro w skoku przez cmentarny mur obskoczyli go znaczną siłą, zaciągnęli do suki… Z naszych składek wyku
piliśmy go. Kulowców wykupił ksiądz
rektor za pieniądze uczelni. My musieliśmy składać się z naszych niewielkich
oszczędności…

q.

…

r.

To nie jest prawdą, że ktoś napluł rektorowi w twarz.. Cieszył się wśród studentów wielkim poszanowaniem i mirem. Może zarządcy Chatki Żaka, panu Ficie, napluto w twarz? Gdy wjechali czarną wołgą w tłum, rektor wysiadł, dobrze wiedział, że mu nic nie
grozi. A zarządca został. Bał się. Miał
z nami na niejednym pieńku. Kto
mógłby to zrobić? Rektorowi nikt nie
powiedział jednego marnego słowa…

s.

… więc nie wiem, jak to w końcu było…

t.

Składkę organizowali wszyscy, którzy
pisali ulotki, ale przede wszystkim jaz
Józkiem. Józek pożyczył trochę pieniędzy od siostry, ja zbierałem na uczelni. Pierwszy rok dał znaczną sumę, blisko dwa tysiące, na majową wycieczkę
mieli uzbierane, my po stówce składaliśmy się…

u.

Nie. Żaden naukowiec nie dokładał
się. Może tylko jeden? Dokładnie nie
wiem… Tak. W stopniu doktora…
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w.

Nie zdążyliśmy z pieniędzmi, dlatego
Belphegor wylądował w karnej kompanii.
Wrócił po tygodniu, może trochę później? Pan dokładnie wie, kiedy wrócił…

y.

Drugi i trzeci wiec był parodią pierwszego. Bo śnieg bardzo dokuczliwie zawiewał w oczy, gdy staliśmy na
przystanku trajlusia na Placu Litewskim. Gwiazdy, których wypatrywaliśmy, przybrały kształt dużych płat
ków śniegu. Ich złociste iskry oślepiały
wytrzeszczone oczy… że na przystanku, to dlatego, żebyście drugi raz nie
zamknęli nas w kotle. Dlatego w centrum miasta. Uzbierało się najwyżej
sto osób. Ulotek ani plakatów żadnych
nie było. Tylko informacja ustna. Pana ludzie nie mieli problemu rozpędzić
nas. Właściwie po dwóch, trzech zapytaniach, dlaczego tak gromadzimy
się, i po niezręcznych odpowiedziach,
że czekamy na trolejbus, niezręcznych,
bo nie przekonywały pana ludzi i nadal
indagowali o cel stania, rozeszliśmy się.
I na tym koniec. Po wiecu. Jeszcze krótka wizyta w Żaku, jakieś jedzenie, jakieś gadki-szmatki nie wiadomo z kim
i o czym – i do domu, to znaczy – do
akademików. Dopiero ten trzeci wiec,
wyznaczony na kolejny dzień, na środę,
miał wyjaśnić wszystko i chyba najlepiej był przygotowany. Już za pozwoleniem rektora i władz miasta. Nic o nim
nie mogę powiedzieć autorytatywnie.
Byłem w służbie porządkowej…

z.

…no tak. Byłem w służbie porządkowej.
Jestem członkiem rady mieszkańców
akademika, w którym mieszkam. Radzie naszego bloku i Amora powierzo
no zadanie pilnowania porządku w Żaku podczas wiecu. Mieliśmy czerwone
opaski na rękach i po tym poznawano
służbę porządkową…
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ź.

Prawdą jest. Ja i Józek dowiadywaliśmy
się, gdzie siedzi Belphegor. Józek miał
legitymację partyjną, ja zetemesowską.
Mieliśmy również karty mandatowe
na plenum uczelniane ZMS-u. To nam
otwierało wszystkie drzwi niby najlepszy glejt. Nawet u pana udzielono nam
szczegółowej informacji… Nie. To była
zagrywka. Mandaty, oczywiście, prawdziwe, tylko spotkanie ze studentami
na niby. W inny sposób nie otrzymalibyśmy potrzebnej informacji. Dokumenty, wymienione wcześniej, trzymaliśmy cały czas w ręce, niemal nie chowali do kieszeni i tłumaczyli, że wie
czorem mamy spotkanie z młodzieżą
studencką. Spodziewamy się, że będą
pytać o swoich kolegów zatrzymanych
wczoraj, a musimy odpowiedzieć
szczerze i zadowalająco, chcąc uspokoić podniecone umysły. To działało
na wszystkich. Pana człowiek nawet
na fotelach kazał usiąść i w ciągu kilku
minut udzielił szczegółowej informacji.
Od niego wiedzieliśmy, że prokurator
zażądał największego wymiaru kary,
czyli cztery i pół tysiąca złotych kolegium lub trzy miesiące kicia. Doba państwowego wiktu kosztowała bardzo
dużo, cztery i pół tysiąca. W ratuszu
potwierdzili tę informację. Naprawdę
od niego, powinien się przyznać… Sierżant – wysoki, szczupły, lekko sepleniący… Więc i to będzie świadczyło przeciwko mnie? Trudno. Nim zapłaciliśmy
kaucję, Belphegora powieźli na Zemborzycką. Z nakazem zwolnienia takiego
to a takiego w kieszeni o siódmej rano
następnego dnia już byliśmy pod więzieniem i czekaliśmy na jego wyjście.
Czas przedłużał się bardzo od godziny
siódmej do popołudnia. Cały czas robili
nam zdjęcia. Jeden z więźniów pokazywał coś przez okno, lecz nie rozumieli
śmy jego gestów. To te zdjęcia. To, to
i tamto zdjęcie. Dziewczyny też były z nami. Majka, Teńka, Baśka. Lubiły
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Belphegora, to i poszły. Ledwie wróciliśmy do akademików, na niego już czekała karta mobilizacyjna. Do Hrubieszowa pojechał. Wypuścili go w kilka dni
po odwołaniu rektorskiego zawieszenia
w prawach studenta.

ż.

Po tym już oficjalnym środowym wiecu w Żaku wszystko rozeszło się po
kościach. Jeszcze jakieś pojedyncze zamieszania, grymasy, nie mające żadne
go wpływu na dalszy ciąg wypadków.
Już był spokój. Nie chodziliśmy na zajęcia, ale i nic zdrożnego nie robiliśmy.
Graliśmy w karty w pokojowej paczce. Tych żartów, że Mickiewicz pomylił się, mówiąc „a imię jego 44” zamiast
43, chyba nie będzie brał pan poważnie.
Przy kartach nieraz dużo się mówi, byle co i zwykle nie pamięta tego… Najwięcej o dziewczy
nach… No, wie
pan, takie kawalerskie gadki o dziew
czynach. W każdą sobotę robimy małe
ubawy z dziewczynami. Jestem członkiem rady mieszkańców i mam prawo
przedłużać wizyty koleżanek nawet do
godziny dwudziestej trzeciej. A potem
cały tydzień wspomi
naliśmy każdy
ubaw. Wie pan, jak to jest wśród mło
dzieży. Zawsze bywają te same dziewczyny, chyba że któraś nie może, wtedy szukamy innej. Dlatego nieraz skład
się zmieniał, sporadycznie…

3.
W spisie naszych lektur dominowały
narodowe dzieła, wśród których wspomnienia partyzantów zajmowały poczesne miejsce. Od początku, od koły
ski, z mlekiem matki uczono nas konspiracji. Matka śpiewała o tym małemu
dziecięciu, ojciec przypominał syneczkowi w każdą niedzielę podczas powrotu z kościoła, nauczyciel uczniowi na
lekcji i harcerskich zbiórkach. Wróg był
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bardzo daleko albo w ogóle go nie było,
a myśmy się bawili w podchody.
Bańki mydlane, którymi obdarowano nas jak balonikami w dzieciństwie, pryskały przy najmniejszym podmuchu wiatru, a podczas zagłębiania myśli w książkach ściekały po czole słonym potem. W pożółkłych woluminach usiłowaliśmy dochodzić prawdy opowiadań matki, sensu ojcowskich
zaklęć i sprawdzalność morałów nauczyciela. Lecz tylko deszcz ciągle obmywał rozległe obszary złudzeń i na
ich powierzchni zostawiał delikatne
kopczyki tęczy. Migocące kolory, o jakże początkowo prostej treści, zachodziły bielmem na oczy, nie pozwalały zauważyć kształtów spowitych w pierwszym mroku, nawet przy zapalonych
lampach. Noc pojawiała się znacznie
wcześniej, niż mogliśmy się jej spodziewać. Poranne rozjaśnienie dziwnie się
przedłużało.
Nas nauczono niewiary, niepokój
przekazano z mlekiem. Nieufność wobec każdego, wobec wszystkiego była dominującym atrybutem naszych charakterów. Linia uników stała się kodeksem
moralnym, ciągle podbudowywanym filozofią teraźniejszości i wątpliwego pochodzenia pewnikami. Słowa były niewinne, naiwne. A przecież drewniany
karabin tak łatwo zamienić na żelazo.

a.

…od dłuższego czasu wybierałem się
do rodziny, do ojca, do matki, sióstr.
W tamtą niedzielę, dwudziestego trzeciego, nadarzyła się wyjątkowa okazja. Mogłem dwukrotnie przejeżdżać
przez Kielce. Postanowiłem z niej skorzystać…

b.

…Jakoś tak się złożyło, że nie zajrzałem
do rodziny. Dwukrotnie przejeżdżałem przez Kielce i nie zajrzałem. Może nie chciałem jej zasmucać, zosta-
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wiać w niepewności? W niepewności
o mój los… Teraz już trudno. Alek i koledzy z komitetu namówili mnie do tego. Alek był łącznikiem. Źle powiedziałem Nie był żadnym łącznikiem. Poza pierwszym kontaktem nie pośredniczył w działaniach. Tylko ten jeden
raz. Pochodził skądś spod Wrocławia.
Wrócił w niedziele rano od rodziny
i trafił pod 43. Byliśmy zdenerwowani,
że tak rano wparował do pokoju, zaległ na łóżku Haczyka i pieprzył trzy
po trzy. W maliny chciał nas wypuścić, o organizatorów wiecu w Lublinie
wywiedzieć się, czyli kontakt z nami
złapać. Trafił nie najgorzej. Przy kartach czy podczas prywatek okazywał
się równym chłopakiem, wesołym, ładnie śpiewał z akompaniamentem gitary. Dobrze mu z oczu patrzyło. Jednak
to nie wystarczyło do dania wiary jego lepkim słowom. Obok licznych osobistych uroków obdarzony jest długim
językiem, czego obawialiśmy się najbardziej. Po krótkiej choć burzliwej
naradzie w gronie komitetu postanowiliśmy wysłuchać, co ma do powiedzenia, pozwolić mu mówić do końca. Hasłem się legitymował i pocztówką przerwaną w połowie jako znakiem
rozpoznawczym. Wszystko grało, więc
postanowiliśmy zawierzyć jego słowom, pójść za wskazówkami uzurpatorów ze stolicy i z Wrocławia.

c.

W sesji zimowej zdałem dwa egzaminy z sesji letniej, więc miałem najwięcej czasu. Praktyka wcześniej
szego
zdawania egzaminów jest dość często
stosowana na naszym kierunku. Skorzystałem tylko z doświadczeń starszych kolegów. To bardzo bezpieczny
chwyt. W przypadku potknięcia egzaminator nigdy nie postawi dwójki, odsyła na właściwy termin, a wtedy zdaje
się z zamkniętymi…
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d.

Tylko ze zwykłego przypadku los wskazał na mnie. Nie chciałem, no ale… Innego wyjścia nie było. Poje
chałem
do Wrocławia.

f.

Poszliśmy do akademika i poprosili
portiera o wskazanie ludzi, którzy zajmowali się akcją pomocy dla aresztowanych z ich uczelni. Nie pamiętam,
który to był pokój. Spotkaliśmy się po
południu, ustalili czas wyjazdu i rozeszli. Z tym drugim delegatem spotka
łem się dopiero właściwie we Wrocławiu. Jechaliśmy oddzielnie. Dwa, trzy
razy wymieniali spojrzenia i to wszystko. Dopiero we Wrocławiu, w umówionym akademiku podaliśmy sobie dłonie. Andrzej miał na imię. Nie wiem
nawet, czy to było jego właściwe imię?
Nazwiskami nie posługiwaliśmy się,
nie było takiej potrzeby. Zresztą, już
zaczynaliśmy wyobrażać sobie, co to
znaczy konspiracja i czemu ma służyć.

g.

szawiacy. Początkowo referowali swoją trudną sytuację, potem przeszli do
planów na przyszłość. Jak u Wysockiego, tylko jeszcze bardziej szczeniakowato. Podzielili kraj na dwie strefy z dwoma samodzielnymi ośrodkami dowodzenia. Lublin znalazł się w strefie warszawskiej. Termin powstania został wy
znaczony na 19 kwietnia, co mi osobiście nie odpowiadało, gdyż łączyło się to
z rocznicą powstania w getcie. Prosiłem
o przedłużenie terminu ze względu na
trudną sytuację w Lublinie. Co prawda
w okresie pierwszych wieców lubelscy
robotnicy popierali nas biernym strajkiem, nie pracowali, stali przy maszynach bezczynnie, czekali wieści z miasteczka, ale… Prosiłem o dwa tygodnie
dodatkowego czasu. Pomysł z pierwszym maja jako dniem wybuchu też odpadł. Robotniczego święta nie wolno było psuć, oczekując pomocy od robotników. Ostatecznie przeszedł trzeci maja.
To bardzo ważna rocznica, tylko że polska. Za dwa, trzy dni, gdyby nie pana ludzie, może doszłoby do powstania…

…„Iglica króluje nad całym miastem”. h.
Do tego konfrontacja dwóch części po- …Nie!…
cztówki, które po złożeniu dawały idealną całość. Wszystko poszło gładko i, i.
przekazani Jolce-blondynce, powędro- Nie! Przysięgam! Przejęzyczyłem się.
waliśmy labiryntem korytarzy do poko- Do powstania nie mogło dojść nie tylju, którego zdecydowanie większą część
ko ze względu na interwencję pana luzajmowała maszyna przypominająca
dzi. Przecież nie było nic przygotowane.
wyglądem wehikuł czasu z końca ubie- W trzy dni po przyjeździe z Wrocławia
głego wieku. Było to własnej konstruk- wysłałem dwie łączniczki, Baśkę i Majcji urządzenie do prowadzenia podsłu kę, do Warszawy po szczegółowe inchu komunikatów milicyjnych i do ich
strukcje. Wróciły po dwóch dniach nie
zagłuszania. Cały dzień przesiedzieli- dotarłszy nawet do tamtejszego komiteśmy w tym pokoju. Pod wieczór, po ko- tu. Coś takiego nie działało już w Warlacji, wywieźli nas za miasto do willi
szawie. Może prawdą jest, że pojechały
sąsiadującej z cmentarzem i lasem. Po
tylko kupić majtki? Mogło i tak być. Jekrótkim objaśnieniu sposobów zapew- stem stratny na tym osobiście, ale trudnienia zebranym bezpieczeństwa, ze
no. Za moje osobiste pieniądze pojewskazaniem drogi ewentualnej uciecz- chały. Wziąłem stypendium i zamiast
ki, rozpoczęła się narada. Przebiegała wysłać matce, dałem im… Nic nie było
bardzo spokojnie. Głównie mówili war- przygotowane…
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j.

Oczywiście, moja relacja z narady jest
prawdziwa. Dysponuje pan przecież
oryginalnym nagraniem i dziwię się, że
chce pan jeszcze raz mnie przesłuchiwać. Nie przygotowywaliśmy powstania… Gdy łączniczki nie przywiozły żadnych dyspozycji, a ich relacja o sytuacji
w stolicy niczego dobrego nie wróżyła,
ogarnął nas stan frustracji. Przekonaliśmy się, że w tym społeczeństwie to nawet powstania nie można przygotować.
Przyczailiśmy się, oczekując na wypełnienie drugiego punktu wrocławskich
postanowień. W przypadku na
szego
milczenia – oni winni w ciągu tygodnia
podjąć próbę nawiązania kontaktu. Nie
doszło do tego…

k.

Nam droga upłynęła bezpiecznie. Zwinęli tylko delegatów z Krakowa. Wczesnym świtem na dworcu w Katowicach.
Chociaż widzieliśmy, jak pana ludzie
zaczepili dwóch uczestników narady i
po pobieżnym wylegitymowaniu wyprowadzili z poczekalni. Nie mogliśmy interweniować. Nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach
nie wolno było nikomu interweniować,
przypadkowo nie ujawnić się. Było to
podstawową zasadą naszej konspiracji
tam ustaloną. Każdy zdany był na własną inteligencję i osobisty fart. Krakowiacy nie miele dobrego fartu. Z inteligencją nie wiem, jak u nich było. Wydaje się, że matoła nikt by nie przysłał
jako delegata. Szczególnie z Krakowa. W dworcowej sytuacji, szczególnie
na jej początku, szczególna inteligencja nie była potrzebna. Przecież większość uczestników zebrania siedziało
w poczekalni, a tylko tamtych zwinęli.
Podczas zebrania wyrażali najbardziej
radykalne poglądy, obiecali do wojska dotrzeć. W poczekalni zachowywali się normalnie, jak wszyscy. Drzemali na drewnianych ławkach zagu-
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bieni wśród przypadkowych podróżnych. Pana ludzie bezbłędnie podeszli
do nich i wylegitymowali. Musieli mieć
cynk bardzo konkretny. A już nadjeżdżał pociąg i za chwilę mogliby pojechać dalej. Zostali. Zauważyłem ich
jeszcze raz. Pociąg już ruszył i wagony
przesuwały się wzdłuż dworca. Wypro
wadzili ich do popielatej suki. Poza nami, zerkającymi zresztą z ukradka, nikt
nie zwrócił uwagi na dwóch młodzieńców idących w towarzystwie dwóch
panów. Wtedy to pomyślałem sobie,
że tragedia Konrada jest zawsze taka sama, skazana na nie zauważenie,
obojętność, i ogarnęły mnie dodatkowe wątpliwości. Znacznie wcześniej je
miałem. Całą drogę w obie strony zastanawiałem się, dlaczego członkowie
komitetu tak się upierali, żebym to ja
pojechał. Zdane egzaminy były tylko wykrętem. Przecież oni te dwa dni
przegrali w karty ani razu nie zajrzeli do książek, jak się potem okazało.
Czyżby, starając się zachować pozory,
posłużyli się mną w tej niebezpiecznej
zabawie? Siny świt i zmęczone twarze
tamtych dwóch w towarzystwie jeszcze dwóch dodatkowo pogłębiły moje wątpliwości. Poczułem się rozgoryczony, niemal oszukany. Zrozumiałem,
że nasze wiecowanie to głupia zabawa, w fanty, w której każdy uczestnik
coś zyskuje albo przegrywa. Może ci ze
stolicy czy Wrocławia wiedzą o co walczą, chociaż na naradzie bardzo mętnie tłumaczyli. Sam gest solidarności
to wątpliwy argument, a płacić mogę
tylko ja. Przysięgłem sobie, że z hono
rem Wyjdę z tej zabagnionej sytuacji
i… koniec!… nie! O drukarni sprowadzanej przez kulowców nic nie wiem.
Ani ich poczynaniach… Tam, na dworcu zacząłem żałować straconych dni,
zmarnowanych nocy. Za
pragnąłem
książki. Jak na złość, nic nie wziąłem
do czytania, nawet gazety. Współtowarzysze podróży też nic nie mieli do czy-
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tania. To chyba wtedy zrozumiałem, że
nasza działalność jest naiwna, szczeniacka, wymierzona przeciwko wam,
którzy przecież reprezentujecie interesy społeczeństwa, nie tylko wasze. Ale
nie mogłem się wycofać od razu, tak z
głupia frant. Jeszcze chodziło o zachowanie twarzy, o…

l.

Mówię przecież bardzo szczerze i nie
chcę się wy
łgać pięknymi słowami.
Jeszcze mam dość honoru. Tak czuję…

ł.

Pan dostatecznie jasno wytłumaczył
mi całą sprawę, jej prowokacyjne okoliczności. Zrozumiałem właściwie, tylko że… Szkoda, że wcześniej nie spotkałem pana, że pan mnie tutaj nie poprosił…

m.

…o maszynie do pisania ulotek nic nie
wiem. Były tylko takie plany. Osobiście nie brałem udziału w rozmowach
na ten temat, nawet mnie nie infor-
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mowano… Przypadkowo od któregoś
z chłopaków dowiedziałem się, że mieli kupić całkiem nową maszynę, żeby
nie była rejestrowana i przywieźć specjalnym samochodem ze stolicy. Prawdopodobnie samochód nie dojechał…
n.
Świetnie zdaję sobie sprawę, co mnie
czeka, ale nic panu więcej nie pomogę.
Oczywiście, chciałbym skończyć studia! Matka do Częstochowy na piechotę szła na intencję mojej nauki, ojciec
przez tydzień wódki nie pił. Lecz potem tak zaczął odrabiać, że musiałem
stypendium posyłać matce, aby mogła
związać koniec z końcem…

o.

Trudno. Jest mi wszystko jedno. Skoro
musimy zaczynać od początku… Cholera! przepraszam.
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LUBLIN
NA PRZEŁOMIE LAT 60. i 70.
w obiektywie Jana Trembeckiego

Dekoracja budynku
WSS „SPOŁEM” przy ul.
Mariana Buczka 5 (obecnie
ul. Zamojska) w Lublinie.
Brygada remontowa
Spółdzielni Mieszkaniowej
„KOLEJARZ” w Lublinie.

Brygada remontowa
Spółdzielni Mieszkaniowej
„KOLEJARZ” w Lublinie.
Wręczenie sztandaru
przechodniego załodze
lubelskiej FSC za najlepsze
wyniki w przemyśle
motoryzacyjnym w 1971 r.

Schody prowadzące
z ul. Grodzkiej na Podwale,
październik 1969.
Składanie darów
gwiazdkowych w redakcji
„Kuriera Lubelskiego”,
grudzień 1971.

Wystawy
lubelskiego PDT.
„Kino Robotnik",
lipiec 1969 r.

Rajd samochodowomotocyklowy w X XV-lecie
MO i SB.
Ruch uliczny na tzw. Klinie
(skrzyżowanie ul. I Maja
z Armii Czerwonej, obecnie
Fabryczną), lipiec 1969 r.

Dorożkarz,
wrzesień 1969.
Kobieta z papierem
toaletowym na Krakowskim
Przedmieściu, wrzesień 1969.

Ziemniak w kształcie
kaczuszki, październik 1969.
Pomnik Wdzięczności na placu
Litewskim, październik 1969.

Wiec w Chełmie z udziałem
przewodniczącego
Rady Państwa Mariana
Spychalskiego,
lipiec 1969.
Meldunek o wykonaniu
planu rocznego na 14 dni
przed terminem. Załoga
lubelskiej FSC,
grudzień 1971.

Plac Litewski
w grudniu 1971 roku.
Stacja Automobilklubu
Lubelskiego przy ul. I Armii
WP w Lublinie.

Przerwa obiadowa
podczas budowy osiedla
Krasińskiego,
listopad 1971.
Ranek w zajezdni MPK
w Lublinie, wrzesień 1971.
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