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Przedmowa Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotra Całbeckiego

W roku 2018 rozpoczęliśmy świętowanie wielkiej rocznicy stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. To jedno z najważniejszych wydarzeń w naszych dziejach, 
zasługujące na szczególne uczczenie. Musimy jednak pamiętać, że okres stu lat, które 
minęły od pamiętnego roku 1918 naród polski przeżył w połowie także w warunkach 
zniewolenia – najpierw pod krwawymi okupacjami – niemiecką i sowiecką, a potem 
w  państwie rządzonym przez komunistów i podporządkowanym sąsiadowi ze 
Wschodu. Polacy także wtedy walczyli o państwo niepodległe i suwerenne. Najpierw 
z bronią w ręku -  żołnierze wyklęci bohatersko przeciwstawiający się sowieckiemu 
i ubeckiemu terrorowi. Potem o wolność upominali się robotnicy Poznania (1956), 
młodzież Warszawy, Krakowa, Wrocławia i wielu innych miast (1968), robotnicy 
Gdańska, Szczecina, Elbląga (1970), Radomia, Ursusa, Płocka, Grudziądza (1976), 
w końcu zaś o podstawowe prawa człowieka, życie w prawdzie i wolności walczyli 
bohaterowie opozycji demokratycznej (od 1976) i „Solidarności” (1980-1989).

Strajki i wystąpienia polskiej młodzieży w 1968 r., których pięćdziesiąta rocznicę 
w tym roku obchodzimy, odegrały szczególną rolę w dziejach walki z komunistycznym 
zniewoleniem. Studenci, uczniowie i młodzi robotnicy stanęli wtedy po stronie 
prawdy walcząc o wolność polskiej nauki i kultury, o prawdziwą historię, o autonomię 
wyższych uczelni. Odpowiedź władz były brutalna – bicie, zamykanie do więzienia, 
usuwanie z uczelni i z pracy, w końcu zaś rozpętana przez ekipę Władysława Gomułki 
kampania antysemicka. Komunistycznym aparatczykom udało się wprawdzie stłumić 
wystąpienia, ale wielu bohaterów tamtejszych wydarzeń weszło później w szeregi 
opozycji demokratycznej i „Solidarności” budując zręby wolnej i niepodległej Polski.

O rozmaitych aspektach wydarzeń 1968 r., także związanych z regionem kujawsko-
pomorskim mówi ta książka. Polecam ją nie tylko miłośnikom historii, naszego regionu, 
naukowcom i nauczycielom. Polecam ją także młodzieży, która powinna poznawać 
wiele aspektów przeszłości naszego kraju. Jest to przecież jeden z najważniejszych 
elementów wychowania patriotycznego.
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Wstęp

Marzec 1968, którego pięćdziesiątą rocznicę obchodzimy w tym roku (2018) to ważna 
data w historii oporu społecznego przeciwko komunistycznej dyktaturze w  czasach 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Studenci, inteligencja i robotnicy (udział tych 
ostatnich w protestach był znacznie większy niż uważano przez długie lata) wystąpili 
przeciwko totalitarnemu państwu, łamaniu praw człowieka i praw narodu, tłamszeniu 
kultury polskiej, niszczeniu resztek autonomii szkół wyższych. Prezentowane tutaj 
teksty dotyczą różnych zagadnień związanych z Marcem 1968 r., zostały też napisane 
przez osoby z różnych ośrodków naukowych w całej Polsce. Ich Autorzy wykorzystują 
nie tylko archiwa Instytutu Pamięci Narodowej, akta administracyjne, PZPR oraz 
pochodzące z archiwów uczelnianych i kościelnych, ale także interesujące relacje 
świadków i uczestników zdarzeń. Stąd liczne nowe ustalenia, które wynikają z ich 
tekstów, wzbogacające naszą wiedzę o tamtych dniach. Mamy nadzieję, że wzbudzą 
one zainteresowanie nie tylko zawodowych historyków, ale także pasjonatów historii, 
młodzieży szkolnej i studentów. Na koniec dziękujemy serdecznie Marszałkowi 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu za wsparcie fi nansowe 
i organizacyjne druku tej książki.

Arkadiusz Czwołek, Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak



Wykaz skrótów

ASG – Akademia Sztabu Generalnego
AZS – Akademicki Związek Sportowy
BHP – Biezpieczeństwo i Higiena Pracy
BOR – Biuro Ochrony Rządu
BP KC PZPR – Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej
CAW – Centralne Archiwum Wojskowe
CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej 
ChSS – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne
CKKP – Centralna Komisja Kontroli Partyjnej
DS – Dom Studencki
FJN – Front Jedności Narodowej
GZI – Główny Zarząd Informacji
IFiS PAN – Instytut Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
J. W. – Jednostka Wojskowa
KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KDL – kraje demokracji ludowej
KdsBP – Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
KIK – Klub Inteligencji Katolickiej
KM PZPR – Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KMiP – Komitet Miasta i Powiatu
k.o. – kontakt operacyjny
k.p. – kontakt poufny
KP MO – Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej
KPP –Komunistyczna Partia Polski
KU – Komitet Uczelniany
KS MO – Komenda Stołeczna Milicji Obywatelskiej
KU PZPR – Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KW MO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej 
KW PZPR – Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KZ PZPR PAN – Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Polskiej 
Akademii Nauk
LK – Liga Kobiet
MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 
MO – Milicja Obywatelska
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MORS – Morska Obsługa Radiowa Statków
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
NKGB – Narodnyj Komissariat Gosudarstwiennoj Biezopasnosti
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
NRF – Niemiecka Republika Federalna
ONR – Obóz Narodowo-Radykalny
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
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Wykaz skrótów

OTK – Obrona Terytorialna Kraju
OZI – Osobowe Źródło Informacji
PAN – Polska Akademia Nauk
PAP – Polska Agencja Prasowa
PBS – Pracownia Badań Społecznych
PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne
PKP – Polskie Koleje Państwowe
PKS – Państowa Komunikacja Samochodowa
POP – Podstawowa Organizacja Partyjna
PPR – Polska Partia Robotnicza
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
ps. – pseudonim 
PSZ – Polskie Siły Zbrojne
PTŻ – Państwowy Teatr Żydowski
RBP – Resort Bezpieczeństwa Publicznego
PMRN – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RFN – Republika Federalna Niemiec
RWE – Radio Wolna Europa
SB – Służba Bezpieczeństwa
SD – Stronnictwo Demokratyczne
SOR – Sprawa Operacyjnego Rozpoznania
TSKŻ – Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów
UB – Urząd Bezpieczeństwa
USW – Urząd Spraw Wewnętrznych
WdSW – Wydział do Spraw Wyznań
WKR – Wojskowa Komenda Rejonowa
WNiO – Wydział Nauki i Oświaty
WP – Wojsko Polskie
WPG – Wojskowa Prokuratura Garnizonowa
WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
WSI – Wyższa Szkoła Inżynieryjna
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
WSW – Wojskowa Służba Wewnętrzna
WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
t.w. – tajny współpracownik
ZBOWiD – Związek Bojowników o Wolnośc i Demokrację
ZG LK – Zarząd Główny Ligii Kobiet
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
ZLP – Związek Literatów Polskich
ZSL- Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZMP – Związek Młodzieży Polskiej 
ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej
ZNTK – Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
ZMW – Związek Młodzieży Wiejskiej
ZRA – Zjednoczona Republika Arabska (Egipt)
ZSP – Zrzeszenie Studentów Polskich
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZWM – Związek Walki Młodych
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Józef Marecki

Listy Konferencji Episkopatu Polski o wydarzeniach 
marcowych 1968 r.

Rok 1968 był szczególny dla Polski. W początkach lat sześćdziesiątych XX w. 
zaktywizowała się młodzież, która zaczęła kontestować działania ówczesnych 
władz. Prasa określała ją terminem „bananowa młodzież”. Zarówno w środowisku 
warszawskim, jak i w innych miastach uniwersyteckich powstało kilka młodzieżowych 
klubów, których członkowie, w większości studenci (często byli oni członkami ZMP), 
podejmowali dyskusję na tematy polityczne, kulturalne, społeczne oraz gospodarcze. 
Już same nazwy tychże klubów świadczyły o podejmowanych kierunkach działań. 
Najbardziej znanym był warszawski Klub Poszukiwaczy Sprzeczności, działający 
w latach 1962-1963, który założył Adam Michnik. W spotkaniach klubu brała udział 
młodzież pochodząca z rodzin prominentów partyjnych, w tym wielu znanych 
z lat późniejszych działaczy opozycji politycznej. W podobnym duchu działał 
Polityczny Klub Dyskusyjny. Warto też wspomnieć o „komandosach”, którym to 
terminem określano grupy młodzieży studenckiej biorących udział w spotkaniach 
organizacji młodzieżowych apochodzących z rodzin prominenckich i żydowskich. 
Poprzez wygłaszanie krytycznych opinii wobec partii i prowadzonej przez władze 
komunistyczne polityce społecznej i  wewnątrzpaństwowej często doprowadzali do 
kłopotliwych sytuacji podczas spotkań1.

Działania kontestującej młodzieży zbiegły się z odwołaniem spektaklów granych 
na przełomie 1967 i 1968 r. w Teatrze Narodowym „Dziadów”. Sztukę wystawiano 
w  ramach szeroko zakrojonych obchodów 50. rocznicy rewolucji październikowej. 
Władze polityczne w nowej inscenizacji powszechnie znanego dzieła dopatrywały się 
działań „antyradzieckich”, a sam I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka stwierdził, 
że spektakl wbił nóż w plecy przyjaźni polsko-radzieckiej. Dodać należy, że podczas 
11 spektaklów, zawsze podczas pojawiania się antyrosyjskich scen dochodziło do 
ożywienia widowni i  burzliwych oklasków. W dniu 30 stycznia 1968 r. odbyło się 
ostatnie, jak zapowiedziano wcześniej, przedstawienie. Po jego zakończeniu doszło 
do manifestacji, która zakończyła się pod pomnikiem Adama Mickiewicza, a w której 
w większości brali udział studenci warszawscy. W wyniku interwencji oddziałów 
MO rozpędzono uczestników demonstracji i zatrzymano około 35 osób. Część z nich 
na wniosek funkcjonariuszy MO i SB ukarano grzywnami zasądzonymi przez Kolegia 
Karno-Administracyjne2.

Innym ważnym w 1968 r. wydarzeniem była zapoczątkowana jeszcze w połowie 
1967 r. nagonka antysemicka i akcja wysiedleńcza Żydów z Polski. Niewątpliwie, 
celem wzmocnienia nastrojów antysemickich, które propagowały niektóre frakcje 
prominenckie, komunistyczne władze wykorzystały wojnę izraelsko-arabską. 

1  Szerzej o działalności politycznej młodzieży w latach 60. zob. J. Eisler, Zarys dziejów politycznych 
Polski 1944-1989, Warszawa 1992; idem, Polska rok 1968, Warszawa 2006; Marzec 1968, [w:] Historia 
PRL, t. 3, Warszawa 1968, s. 4–13; idem, „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, 
s. 30; J. Żaryn, Biskupi wobec „marcowej” młodzieży, „Biuletyn IPN”, 2008, nr 3, s. 15-20.

2  M. Fik, Marcowa kultura. Wokół „Dziadów”. Literaci i władza. Kampania marcowa, Warszawa 1995; J. 
Eisler, „Polskie miesiące” …, s. 30-32; A. Kemp-Welch, Polska pod rządami komunistów 1944-1989, 
Kraków 2008, s. 182-183; A. Dziurok i inni, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-
1989, Warszawa 2010, s. 331; J. Majcherek, T. Mościcki, Kryptonim „Dziady”. Teatr Narodowy 1967-
1968, Warszawa 2016.
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Izrael oskarżono o imperializm, władze polskie (jak i innych tzw. krajów demokracji 
ludowej, z wyjątkiem Rumunii) zerwały z nim stosunki dyplomatyczne. Celem 
wzmocnieniu nastrojów antyżydowskich organizowano wiece w zakładach pracy 
oraz przeprowadzono stosowną kampanię medialną. Podczas Kongresu Związków 
Zawodowych (19 czerwca 1967r.) I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka wygłosił 
przemówienie oskarżające polskich Żydów o działalność antypaństwową. Jego treść 
wykorzystała partyjna frakcja skupiona wokół szefa MSW Mieczysława Moczara. 
Nagonka na Żydów doprowadziła do czystek w strukturach partyjnych, bezpiece 
i wojsku, środowiskach naukowych i  kulturalnych. Zakończyła się przymusową 
emigracją ponad 15 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, którzy w zamian za 
pozwolenie na wyjazd bez prawa powrotu zrzekali się polskiego obywatelstwa3.

Rok 1968 to także liczne represje wobec inteligencji i naukowców, którzy nie 
tylko popierali studentów, ale i sami wysuwali postulaty zniesienia cenzury, prawa 
do wolności zrzeszeń, przestrzegania praw obywatelskich, niezawisłych sądów 
i  zwiększenia kontroli własności państwowej. Na Politechnice Warszawskiej doszło 
w  marcu 1968  r. do strajku okupacyjnego. Jego organizatorów poparli profesorowie 
i studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Z naukowym środowiskiem warszawskim 
solidaryzowali się wykładowcy i studenci innych ośrodków uczelnianych i miast, 
w których nie było wyższych uczelni. W obawie przed rozprzestrzenieniem się „buntu” 
zwolniono z  ze wspomnianego Uniwersytetu wielu profesorów i wykładowców oraz 
studentów. Zastosowano także zasadę odpowiedzialności zbiorowej rozwiązując 
Wydział Ekonomii i Wydział Filozofi i oraz niektóre roczniki na innych wydziałach. 
W sumie relegowano z Uniwersytetu ponad 1600 studentów. Represje dosięgły także 
pisarzy skupionych w ZLP, którzy domagali się pozostawienia „Dziadów” na deskach 
Teatru Narodowego i  popierali studentów represjonowanych przez komunistyczne 
władze4.

W ostatniej dekadzie sierpnia 1968 r. wojsko polskie uczestniczyło w operacji 
wojskowej prowadzonej przez członków Układu Warszawskiego na terenie 
Czechosłowacji. Jej celem było powstrzymanie liberalnych i nowatorskich reform 
zapoczątkowanych wiosną 1968 r. przez I sekretarza KC Komunistycznej Partii 
Czechosłowacji Alexandra Dubčeka. Udział ponad 24 tysięcy polskich żołnierzy 
i ofi cerów z ciężkim sprzętem wojskowym (czołgi, transportery, samochody, działa, 
śmigłowce) w inwazji spotkał się w Polsce z powszechną dezaprobatą i znacznie osłabił 
prestiż komunistycznych władz5. 

Wydarzenia marcowe w Polsce w 1968 r., których bohaterami byli studenci i młodzież 
pracująca oraz szkolna, a także ludzie nauki, kultury i literatury odbiła się szerokim 
echem zarówno w Polsce, jak i za granicą. W powyższych sprawach zdecydowany głos 

3  P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 
1999; idem, Marzec ’68, Kraków 2008; D. Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968, 
Warszawa 2000; A. Kemp-Welch, Polska pod rządami komunistów 1944-1989, Kraków 2008, s. 194-
195; Nagonka antysemicka, [w:] Historia PRL, t. 13: 1968, Warszawa 2009 r., s. 18-23; J. Eisler, „Polskie 
miesiące” …, s. 34.

4  Marzec 1968, [w:] Historia PRL, t. 3, Warszawa 1968, s. 4–13; W. Suleja, Dolnośląski Marzec’68. 
Anatomia protestu, Warszawa 2006; S. Jankowiak, Poznań i Wielkopolska w marcu 1968 roku. „Taka 
jest prawda i innej prawdy nie ma”, Poznań 2008; J. Kwiek, Marzec 1968 w Krakowie, Kraków 2008; M. 
Andrzejewski, Marzec 1968 w Trójmieście, Warszawa–Gdańsk 2008 r.; J. Eisler, „Polskie miesiące” …, 
s. 32-33; A. Dziurok i inni, Od niepodległości…, s. 332-334, 487.

5  L. Pajórek, Polska i „praska wiosna”. Udział Wojska Polskiego w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji 
w 1968 roku, Warszawa 1998; L. Kowalski, Kryptonim „Dunaj”. Udział wojsk polskich w interwencji 
zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 roku, Warszawa 1992 r.; R. Kwapis, Praska Wiosna, Toruń 2003; 
Wokół praskiej wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, Ł. Kamiński (red.), Warszawa 2004; J. 
Eisler, „Polskie miesiące”…, s. 35-37.
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zabierał także Episkopat Polski, uważając, iż jego obowiązkiem jest wypowiedzieć się 
w imieniu polskich katolików oraz w imieniu Narodu. Kościół katolicki jako instytucja, 
był jedyną niezależną siłą w czasach rządów komunistów w Polsce6. 

Biskupi polscy na temat marcowych wydarzeń zabierali bardzo ostrożnie głos 
indywidualnie7. Bardzo śmiałe były natomiast dwa listy skierowane do wiernych: 
pierwszy z 21 marca 1968 r., który został odczytany wiernym z kościelnych ambon 
w dniu 24 marca tego roku w większych ośrodkach miejskich i akademickich, a także 
w większych miastach oraz drugi z listów datowany na 3 maja 1968 r., który ostatecznie 
nie został skierowany do wiernych. Jest jednak istotnym świadectwem troski polskich 
biskupów katolickich o Naród i Państwo.

Ich autorem był kardynał Karol Wojtyła. Świadczą o tym zachowane w zasobie 
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie rękopisy pierwowzorów tekstów8. 
W trakcie posiedzeń Konferencji Episkopatu była dyskutowana ich treść, która została 
nieznacznie zmieniona wskutek sugestii, poprawek i uzupełnień naniesionych przez 
niektórych z hierarchów9. Pierwotny tytuł pierwszego z listów „Stanowisko Episkopatu 
Polski” zamieniono na „Słowo Episkopatu Polski”10. Ostatecznie przygotowano teksty 
wspólnie uzgodnione i podpisane przez wszystkich biskupów.

Ponadto, o czym warto wspomnieć, wielu biskupów z Prymasem Stefanem 
Wyszyńskim na czele11, indywidualnie, podczas kazań, homilii, przemówień 
kierowanych do np. dziekanów, do kapłanów podczas kongregacji regionalnych, 
spotkań z klerykami oraz grupami świeckich katolików, wypowiadało się z kwestii 
troski o młodzież, praw do wolności słowa, niezależnych dyskusji, a nawet gromadzenia 
się na wiecach. Zdecydowanie potępiali, biorąc w obronę młodzież, użycie siły wobec 
studentów i wtargnięcie na Uniwersytet Warszawski tzw. sił porządkowych12.

Przejdźmy do krótkiej analizy pierwszego z listów zatytułowanego „Słowo 
Episkopatu o bolesnych wydarzeniach”, który datowany jest na 21 marca 1968 r.13

Niezbyt długi tekst, pomyślany jako komunikat do odczytania podczas ogłoszeń 
duszpasterskich, przygotowano podczas obrad Komisji Głównej Episkopatu (20 marca 
1968 r.) i obrad Konferencji Episkopatu Polski (21 marca 1968 r.)14. Zawiera szereg 
istotnych kwestii, które oceniane z perspektywy czasu jednoznacznie wskazują, iż 
biskupi polscy z pełną świadomością zajęli stanowisko w obronie Narodu, powodowani 
nie chwilowymi korzyściami, ale perspektywą zapewnienia pokoju i  stabilizacji 
Państwa zgodnie z nauką Kościoła. Podkreślili, że podstawą prawdziwego pokoju są 
takie stosunki społeczne, „w których szanowane zostaną zasadnicze uprawnienia 
osoby i  społeczeństwa. Uprawnienia te to prawo do prawdy, do wolności, do 
sprawiedliwości i miłości”.

6 A. Dudek, Rola Kościoła katolickiego w wydarzeniach marcowych1968 r. w ocenie władz PRL, [w:] 
B. Bankowicz, A. Dudek, Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu w PRL, Kraków 1996 r., s. 27.

7  A. Micewski, Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu, Paris 1982 r., s. 277; A. Dudek, R. Gryz, 
Komuniści i Kościół w Polsce (1944-1989), Kraków 2003 r., s. 266; J. Żaryn, Biskupi wobec „marcowej” 
młodzieży…, s. 16-18.

8  Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (AKM w Krakowie), AKKW F I/80, Słowo Episkopatu 
Polski, rkps.

9  Ibidem, AKKW F I/82, Stanowisko Episkopatu Polski, mps.
10  Ibidem, AKKW F I/79, Stanowisko (Słowo) Episkopatu Polski (II), mps.
11  J. Eisler, Polskie miesiące…, s. 148-150.
12  A. Micewski, Kardynał Wyszyński…, s. 277.
13  Słowo Episkopatu Polski o bolesnych wydarzeniach, [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, 

Paris 1975, s. 518-519.
14  A. Micewski, Kardynał Wyszyński…, s. 277.
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Słowa powyższe miały wymiar profetyczny w bliskim wymiarze odnośnie takich 
wydarzeń jak nagonka antysemicka oraz akcja wysiedleńcza Żydów z Polski, zbrojna 
inwazja państw Układu Warszawskiego, w tym wojska polskiego na Czechosłowację 
oraz represje wobec polskiej inteligencji i naukowców.

Bardzo stanowczo zajęli biskupi polscy głos w sprawie użycia siły przez 
komunistyczną władzę wobec strajkującej i manifestującej młodzieży uczącej się 
i  pracującej. Proponowali dialog, który odpowiada godności człowieka, a dzięki 
któremu można odnaleźć prawdę i sprawiedliwość między ludźmi. To dwa podstawowe 
wymiary aktywności, które zaproponowali wówczas biskupi zarówno władzy, jak 
i Narodowi.

W omawianym „Słowie Episkopatu” z 21 marca 1968 r. biskupi przypomnieli, że 
w sprawie „użycia siły” zwrócili się do rządu z osobnym memoriałem. Skierowali go 
na ręce ówczesnego prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza. Zawierał mocne 
stwierdzenia, które były kontynuacją „Słowa Episkopatu”. Oto fragment pisma 
skierowanego do premiera: „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 informacji domagają się wolności prasy, ograniczenia interwencji 
cenzury i  obiektywizmu w informowaniu”15. Skierowany do premiera memoriał 
zawierał w  zakończeniu jednoznaczne 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”16. 
Niestety, memoriał ten pozostał bez odpowiedzi.

W swoim przedłożeniu kierowanym do wiernych biskupi podkreślili, że zwracają się 
do całego społeczeństwa, ale zaznaczyli równocześnie, że w sposób szczególny kierują 
swoje słowa do młodzieży. Biskupi zaznaczyli także, iż „staramy się zrozumieć i odczuć 
źródła tego niepokoju, jaki Was nurtuje i jaki zdaje się nurtować młodzież całego 
świata”. i  dalej napisali, iż „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”. Ów akapit zakończyli stwierdzeniem, że jest to „niepokój 
o przyszłość człowieka i świata”. Było to zapewne nawiązanie do symptomów budzącej 
się w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej rewolucji 
kulturalnej i zarazem pewnego rodzaju także buntu na zastaną rzeczywistość, w którą 
to rewolucję zaangażowała się młodzież.

W końcowym fragmencie ponownie podkreślono troskę o młodzież, dając temu 
wyraz w  słowach: „Dlatego też my, biskupi, wraz z całym Kościołem w Polsce, 
nie przestajemy modlić się z młodzieżą i za młodzież. Za pośrednictwem Matki 
Chrystusowej polecamy Bogu tych wszystkich, którym ostatnie dni przysporzyły 

15 Pismo konferencji plenarnej Episkopatu Polski do Premiera J. Cyrankiewicza potępiające metody 
stosowane przez Służbę Bezpieczeństwa oraz popierające postulaty młodzieży akademickiej, [w:] P. 
Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 2: lata 1960-74, 
Poznań 1995 r., s. 500-501.

16  Ibidem, s. 501.
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wiele cierpienia. Prosimy Go za cały Naród oraz za tych, którzy sprawują władzę w 
naszym Państwie, aby dobrze spełniała swą służbę dla społeczeństwa. Papież Paweł 
VI napisał, iż „nowym imieniem pokoju jest postęp” – dlatego też modlimy się o ten 
pokój i wszystkich do tego wzywamy”.

Jak wynika z treści listu biskupi bardzo wyraźne podkreślili, iż w ostatnich dniach 
niektórzy doznali cierpienia – aczkolwiek nie wymienili, iż chodzi im o pobitych, 
zatrzymanych w areszcie i ukaranych grzywnami. Zaznaczyli także, że swą troską 
modlitewną i pasterską obejmują cały naród, w tym także sprawujących władzę. Był to 
więc wyraźny sygnał ze strony Episkopatu Polski, iż troszczą się i są odpowiedzialni za 
Ojczyznę, naród oraz rządzących państwem.

Jak wynika z wielu świadectw17, list ten został odebrany w środowisku katolików 
bardzo pozytywnie jako zatroskanie Kościoła katolickiego i hierarchów o społeczeństwo. 
Równocześnie został przyjęty jako ostrzeżenie skierowane w imieniu Narodu, iż nie 
można w miejsce dialogu i rzeczowej dyskusji stosować brutalnej przemocy i  siły. 
Niestety, ten głos dwa lata później (grudzień 1970 r.) został zlekceważony.

Nie mniej interesującym jest list, którego pierwotną wersję – jak wspomniano – 
przygotował najprawdopodobniej kardynał Karol Wojtyła, a nad którym pracowali 
biskupi podczas obrad posiedzenia Komisji Głównej Episkopatu Polski w dniu 19 
kwietnia 1968 r. i podczas obrad Konferencji Episkopatu Polski w dniach 2-6 maja 
1968 r. Ostateczną wersję listu zatytułowaną „Słowo Episkopatu Polski o wydarzeniach 
marcowych” sygnowano datą 3 maja 1968 r.18 Warto nadmienić, że 27 czerwca tego roku 
miała miejsce kolejna Konferencja Episkopatu Polski, podczas której dyskutowano 
o treści i nieaktualności nieodczytanego wiernym liście z 3 maja19.

List ten, znacznie obszerniejszy od „Słowa Episkopatu” z 21 marca 1968 r., składał 
się z 7 zasadniczych części. Na wstępie biskupi nawiązując do „Słowa Episkopatu” 
podkreślali, że posłannictwo Kościoła polega na głoszeniu pokoju, którego warunkiem 
jest sprawiedliwość i miłość społeczna, które z kolei domagają 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”. Można domniemywać, że było to nawiązanie nie 
tylko do wydarzeń marcowych, których bohaterem była młodzież, ale także do walki 
z przedstawicielami środowisk żydowskich i zmuszania ich do opuszczania Polski na 
podstawie dokumentów zastępujących paszport po uprzedniej rezygnacji z polskiego 
obywatelstwa.

Istotną z perspektywy czasu była przestroga o możliwości utraty przez władzę 
kontaktu ze społeczeństwem. Ta myśl została poprzedzona dłuższym rozważaniem 
o  powszechnym i podstawowym prawie do wymiany poglądów. Biskupi podkreślili, 
że „wszelka forma tłumienia tej wymiany poglądów i podporządkowania 
przedstawicielstwa Narodu jednej grupie, pozbawia tę instytucję jej właściwego 
sensu, społeczeństwo zaś poznania możliwości wyrażania swych życzeń i opinii 
oraz kształtowania życia zbiorowego zgodnie z wolą obywateli”. Cytowany akapit 

17  Relacja ustna ks. prof. Stefana Koperka CR, Kraków, 1.03.2018 r.; relacja ustna R. Zawadzkiego, 
Kraków, 2.03.2018 r.

18  Słowo Episkopatu Polski o wydarzeniach marcowych, [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski…, s. 518-
526.

19  A. Micewski, Kardynał Wyszyński…, s. 277-278; J. Eisler, „Polskie miesiące” …, s. 147-148.



listu kończy przestroga: „Na tej drodze władza naraża się na utratę kontaktu ze 
społeczeństwem”.

W piątej części prezentowanego listu znajduje się obszerny akapit odnoszący 
się do zasady wolności w kształtowaniu kultury narodowej, na którą – jak wyjaśnił 
autor listu – „składają się różne dziedziny twórczości naukowej oraz artystycznej. 
W dziedzinie nauki konieczna jest wolność badań i upowszechniania ich wyników, 
bez czego nie może być mowy o pogłębianiu i rozwoju kultury. Powołaniem 
uczonego jest dążenie do prawdy w wybranej przez siebie dziedzinie. Odnosi się to 
do wszystkich dziedzin pracy naukowej”.

W związku z aktualnie toczoną dyskusją o zakłamywaniu historii warto przytoczyć 
fragment kolejnej, szóstej części omawianego listu, w którym odnotowano:

wersja pierwotna:

„Biskupi polscy myślą z głęboką przykrością o tych krzywdach, jakie dobremu imieniu 
naszego narodu zadaje się w opinii niektórych krajów europejskich i amerykańskich. Usiłuje 
się mianowicie eksterminację Żydów dokonaną w hitlerowskich obozach zagłady przypisywać 
Polakom. W  świetle tych paszkwilów obozy koncentracyjne, takie jak Oświęcim, dlatego, 
że zostały założone przez Niemców na terenie Polski, miałyby być dziełem Polaków. Takie 
fałszowanie faktów musi wywoływać najgłębsze oburzenie i sprzeciw. Biskupi polscy oddają 
hołd pamięci tych wszystkich, którzy przeszli przez gehennę obozów. Przez pamięć o naszych 
Rodakach, którzy w nich ponieśli śmierć, a także w oparciu o te wszystkie dowody miłości 
bliźniego, jakie wyświadczyli w okresie okupacji prześladowanym Żydom, domagamy się 
zaprzestania oraz prowokowania tej kłamliwej i  krzywdzącej nasz naród propagandy”.

wersja poprawiona:

„Biskupi polscy myślą z głęboką przykrością o krzywdach, jakie dobremu imieniu naszego 
Narodu wyrządza się przez niektóre środowiska zagraniczne. Usiłuje się mianowicie eksterminację 
Żydów, dokonaną w hitlerowskich obozach zagłady, przypisywać Polakom. Jest to straszna 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.”

W dalszej części czytamy: 

„Sobór Watykański Drugi w Deklaracji o stosunku do religii poza chrześcijańskich jasno określił 
zasady odnoszenia się chrześcijan między innymi do wyznawców religii Starego Testamentu. 
Biskupi polscy przypominają wszystkim te zasady ze względu na ich głęboko humanitarną treść”.

List kończy zapewnienie, iż biskupi kierują się troską o podstawy moralności 
społecznej i publicznej i w tym duchu przekazują swoje myśli zarówno duchowieństwu 
jak i wiernym. Równocześnie zapewnili, iż wszystkie sprawy i Naród polecają Matce 
Bożej Królowej Polski, tak jak to uczynili w dniu 3 maja 1966 r. Odwołanie się do 
tego wydarzenia miało charakter szczególny, bowiem wówczas dokonało się oddanie 
Narodu Polskiego w opiekę Matki Bożej. W końcowym fragmencie biskupi oświadczyli: 
„Zawierzamy Maryi, Królowej Polski, te wszystkie szlachetne pragnienia lepszego 
człowieczeństwa i lepszego społeczeństwa na dziś i  na przyszłość, jakie tkwią 
właśnie w  młodzieży. Błagamy Matkę Najświętszą, aby pragnienia te, bezcenne 
zadatki przyszłości naszego Narodu, nie zostały zmarnowane. W tym duchu łączymy 
się ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro wspólne”.

List sygnowany data 3 maja 1968 r. nie został ostatecznie skierowany do wiernych. 
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Jakie były tego powody? W ostatnich dniach kwietnia oraz w maju i  w  czerwcu 
bardzo szybko zmieniła się sytuacja wewnątrz kraju. Opisywane w  liście do 
wiernych problemy społeczne i polityczne nabierały innego znaczenia oraz ulegały 
dezaktualizacji. Prowadzona była akcja nagonki antysemickiej, której konsekwencją 
było zmuszanie polskich Żydów do wyjazdu z kraju. Zapewne dlatego Komisja Główna 
Episkopatu Polski obradująca w dniu 27 czerwcu 1968 r. uznała – przychylając się do 
głosu kardynała Karola Wojtyły – że z ogłoszeniem stosownego listu do wiernych 
należy odczekać, a  przygotowaną treść poprawić i uaktualnić, co też wspomniany 
kardynał uczynił. Ostatecznie, pod wpływem nowych wydarzeń, m. in. sierpniowej 
inwazji na Czechosłowację i trudności gospodarczych w kraju zrezygnowano z jego 
publikacji uznając, że nawet poprawione treści są nieaktualne20.

Przywołane dwa listy Episkopatu Polski do wiernych: z 21 marca i nie odczytany 
wiernym z 3 maja 1968 r. są wymownym świadectwem niezwykłej troski polskich 
biskupów obradujących podczas Konferencji Episkopatu o społeczną sprawiedliwość, 
godność człowieka, szacunek i tolerancję, prawo do wolności badań naukowych 
i twórczość artystyczną, o przyszłość Narodu, którą m. in. upatrywali w młodzieży. 
Co prawda, pojawiają się opinie, że postawa zarówno prymasa Stefana Wyszyńskiego 
jak i Episkopatu była ostrożna i umiarkowana w stosunku do szybko zmieniających 
się wydarzeń. Wynikało to z obawy, by nie dać wciągnąć się w  wewnątrzpartyjne 
rozgrywki i legitymizować wątpliwych w  oczach społeczeństwa działania władz 
państwowych21.

20  T. Wiśnicki, Biskupi o Marcu 1968, https://ekai.pl/biskupi-o-marcu-1968/, odczyt z dn. 1.07.2018.
21  J. Eisler, „Polskie miesiące”…, s. 150; R. Łatka, J. Marecki, Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez 

komunistów, Warszawa 2017, s. 76.
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Cecylia Kuta

Środowiska katolików świeckich wobec 
wydarzeń Marca 1968 r.

1.  Wstęp
Wydarzania, jakie rozegrały się w 1968 r., takie jak decyzja władz o zdjęciu „Dziadów” 

w reżyserii Kazimierza Dejmka ze sceny Teatru Narodowego, zajścia studenckie w marcu 
1968 r. i towarzysząca im kampania „antysyjonistyczna” nie pozostały obojętne 
i  niewątpliwie wpłynęły na działalność dwóch przeciwstawnych sobie środowisk 
katolików świeckich: grupy „Znaku” (którą tworzyło środowisko krakowskiego 
„Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”, warszawskiej „Więzi”, działacze 
KIK i członkowie Koła Poselskiego „Znak”1) oraz Stowarzyszenia PAX2. Ugrupowania te 
brały udział w ówczesnym życiu politycznym poprzez obecność w sejmie i uczestnictwo 
we FJN, a jednocześnie w świecie politycznym były bytem zewnętrznym.

2.  Środowisko „Znaku”
Koło Poselskie „Znak” bardzo szybko zareagowało na brutalne reakcje milicji przeciw 

studentom protestującym na Uniwersytecie Warszawskim, które rozegrały się 8 marca 
1968 r.

Poseł Jerzy Zawieyski zanotował wówczas w swoich „Dziennikach”: „Jestem 
w rozpaczy, rozbity moralnie. Gomułka prowadzi wojnę na wszystkie strony. Z młodzieżą 
nikt jeszcze wojny nie wygrał. Polityka samobójcza i ohydna, dyktatorska, chamska, 
obrażająca młodzież, która ma prawo do buntu i protestów. Straszna sytuacja! Nie wiem, 
co robić. Czy iść do Gomułki, czy do niego napisać, czy od razu podać się do dymisji? 
Ciężkie, upiorne godziny”3. Dwa dni później, tuż po starciach na ulicach Warszawy, 
pisał: „Nie mogę przeboleć, że młodzież została do głębi obrażona i ja także z nią. Ja 
– do cholery! – członek Rady Państwa! Czy mam ustąpić? Ktoś mi powiedział, że to 
nie ja powinienem ustąpić i miał rację! Ale coś muszę zrobić, bo inaczej zginę moralnie. 

1  Powstanie środowiska „Znak” było najważniejszą spuścizną Października 1956 r. Do udziału w życiu 
publicznym dopuszczono środowiska pozostające w łączności z hierarchią Kościoła katolickiego. 
Powstałe w 1957 r. Koło Posłów Katolickich „Znak” w 1961 r. zmieniło nazwę na Koło Poselskie 
„Znak”. Szerzej zob. A. Friszke, Koło posłów „Znak” w Sejmie PRL 1957-1976, Warszawa 2002; 
M. Łętowski, Ruch i koło poselskie ZNAK 1957-1976, Katowice 1998; C. Kuta, „Działacze” i „Pismaki”. 
Aparat bezpieczeństwa wobec organizacji katolików świeckich w Krakowie w latach 1957-1989, Kraków 
2009; A. Micewski, Współrządzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976, Paryż 1978.

2  Na temat Stowarzyszenia „PAX” szerzej zob. np.J. M. Majchrowski, Geneza politycznych ugrupowań 
katolickich. Stronnictwo Pracy, grupa „Dziś i Jutro”, Paryż 1984; A. Micewski, op. cit.; R. Reiff , Archiwum 
osobiste, Warszawa 2007; idem, Archiwum Stowarzyszenia PAX. Publicystyka polityczna. Tom 1: 
Refl eksje z pogranicza historii, ideologii i polityki Stowarzyszenia PAX, Warszawa 2006; idem, Archiwum 
Stowarzyszenia PAX. Tom 2: Polska i PAX na zakręcie dziejowym – Polska obroniła się, Stowarzyszenia 
PAX - nie, Warszawa 2007; A. Dudek, Stowarzyszenie PAX w systemie politycznym Polski Ludowej w 
świetle dokumentów, [w:] B. Bankowicz, A. Dudek, Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu w 
PRL, Kraków 1996, s. 73–114; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 
2003; A. Dudek, G.  Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografi i politycznej, Londyn 1990; Komu służył 
PAX? Materiały z  sympozjum „Od PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanego przez Katolickie 
Stowarzyszenie Civitas Christiana, 30–31 stycznia 2008 roku, pod red. S. Bober, wstęp Z.  Zieliński, 
Warszawa 2008; C. Kuta, „Działacze” i „Pismaki”. Aparat bezpieczeństwa wobec organizacji katolików 
świeckich w Krakowie w latach 1957-1989, Kraków 2009.

3  J. Zawieyski, Dzienniki, t. 2: Wybór z lat 1960-1989, Warszawa 2012, zapis z 8.03.1968 r., s. 736.
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Jutro z rana jest zebranie Koła Posłów »Znak«. Musimy zająć jakieś stanowisko. To jest 
konieczne!”4. Tego samego dnia, 10 marca wieczorem członkowie Koła „Znak”, zebrani 
na imieninach Konstantego Łubieńskiego dyskutowali na temat zaistniałej sytuacji. 
Spotkanie to Janusz Zabłocki wspominał następująco: „Przyjeżdżam podniecony do 
Konstantego, gdzie już zastaję wszystkich moich kolegów ze „Znaku” (…). O niczym 
innym nie mówi się, jak tylko o tym, co się na Uniwersytecie wydarzyło i co się dzieje 
w mieście. Zastanawiamy się nad tym, czy i w jakiej formie powinniśmy zabrać głos my, 
posłowie »Znaku«”5.

Już 11 marca 1968 r. Koło Poselskie „Znak” z udziałem Jerzego Turowicza wystosowało 
interpelację, zaadresowaną do premiera Józefa Cyrankiewicza. Posłowie zwracali się 
do władz z dwoma pytaniami: „1. Co zamierza uczynić rząd, aby powściągnąć brutalną 
akcję milicji i ORMO wobec młodzieży akademickiej i ustalić odpowiedzialność za 
brutalne potraktowanie tej młodzieży? 2. Co zamierza rząd uczynić, aby merytorycznie 
odpowiedzieć młodzieży na stawiane przez nią palące pytania, które nurtują także 
szeroką opinię społeczną, a dotyczące demokratycznych swobód obywatelskich i polityki 
kulturalnej Rządu?”6. Wskazywano wyraźnie, że to władze winne są zaistniałej sytuacji 
i apelowano o zaprzestanie brutalnej akcji milicji i podjęcie dialogu ze społeczeństwem. 
W uzasadnieniu interpelacji posłowie „Znaku” stwierdzali, że „do wystąpień młodzieży 
studiującej w Warszawie doszło wskutek pewnych wyrazistych błędów czynników 
rządowych w dziedzinie polityki kulturalnej”. Za jeden z najważniejszych posłowie 
uważali zdjęcie „Dziadów” ze sceny, co – jak podkreślali – „zostało odczute także 
przez młodzież jako bolesna i dramatyczna ingerencja zagrażająca swobodzie życia 
kulturalnego i uwłaczająca narodowym tradycjom”. Zdaniem posłów „Znaku” można 
było również zapobiec zajściom na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 8 marca 1968 
r. Wyrażali oburzenie, że „manifestująca młodzież była bita niesłychanie brutalnie, 
częstokroć w sposób zagrażający życiu. Widziano szereg wypadków znęcania się nad 
młodzieżą, w tym nad kobietami”7.

Interpelacja entuzjastycznie przepisywana przez protestujących studentów, czytana 
przez Rozgłośnię Polską RWE, była jedynym głosem w obronie młodzieży ze strony 
organizacji działającej w ofi cjalnym życiu politycznym. Ówczesna studentka Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Anna Dodziuk wspominała: „Pamiętam, 
jak ważna dla mnie była interpelacja posłów »Znaku«, porozwieszana na uniwersytecie 
we wszystkich możliwych miejscach. Czułam wtedy, że gdzieś – wcale nie tak daleko – 
jest jeszcze wielu innych ludzi, którzy myślą podobnie, chociaż należą do innej formacji 
ideowej, i że w końcu ta zbieżność będzie musiała się ujawnić”8. Zaznaczyć jednak 
należy, że chociaż autorzy interpelacji od początku starali się spopularyzować jej treść, 
to poza wąskim gronem osób, jej tekst przez kilkadziesiąt lat pozostawał w kraju szerzej 
nieznany9. 

Janusz Zabłocki odnosząc się do studenckich wystąpień i oceniając rolę 
środowiska „Znaku” wobec nich zanotował w swoich „Dziennikach”: „dzisiejszy 
ruch protestu intelektualistów i młodzieży studenckiej jest pierwszym w istocie od 
Października oddolnym ruchem społecznym. Jest pierwszym zwiastunem budzenia 
się społeczeństwa polskiego z długotrwałego letargu i pierwszym przejawem oddolnej 

4  J. Zawieyski, op. cit., zapis z 10.03.1968 r., s. 737.
5  J. Zabłocki, Dzienniki, t. 2: 1966–1975, Warszawa 2011, zapis z 10.03.1968 r., s. 260.
6  A. Friszke, Koło posłów…, s. 488.
7  Pełny tekst interpelacji zob. A. Friszke, Koło posłów…, s. 488-489.
8  B. Dąbrowska [właśc. A. Dodziuk], Musiałam to wybrać, [w:] Krajobraz po szoku, A. Mielczarek (red.), 

Warszawa 1989, s. 92.
9  J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 703.
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presji społeczeństwa na władzę, tak długo przez nas oczekiwanej i cennej. Presji, bez 
której nie można liczyć na ewolucję ustroju ku większej demokracji i bez której – 
przeciwnie – cofa się on w formy zastygłe i przybiera cechy tyranii. Nie jest zapewne 
przypadkiem, że to przebudzenie nastąpiło w kręgach młodzieży, która mniej czuła się 
wewnętrznie obezwładniona, nie przeszła bowiem, jak starsze pokolenie, straszliwego 
doświadczenia stalinizmu. Młodzież stała się więc pewnego rodzaju awangardą całego 
społeczeństwa, które budzi się wolniej i jeszcze za nią nie nadąża. Dobrze się stało, że tę 
jej awangardową rolę zaznaczyliśmy i my w naszej interpelacji stwierdzając, iż stawiane 
przez młodzież pytania, dotyczące demokratycznych swobód obywatelskich i polityki 
kulturalnej rządu, nurtują także „szeroką opinię społeczną”. Udzielamy jej tym samym 
społecznego wsparcia”10. 

W interpelacji skupiono się wyłącznie na kwestii studenckiej. Nie odniesiono się 
natomiast do kwestii antysemityzmu. Po latach w wywiadzie udzielonym Maciejowi 
Łętowskiemu, Zabłocki zwrócił uwagę, że w momencie, gdy była pisana interpelacja 
zjawisko kampanii antysemickiej było jeszcze „raczej niebezpieczeństwem niż realnym 
faktem, a jeśli realnym faktem to na tyle marginesowym i trudnym do przypisania 
intencjom władzy, że trudno było czynić go przedmiotem interpelacji”. Jednocześnie 
zaznaczył: „Inaczej byłoby zapewne, gdyby interpelacja była pisana później”11. Urszula 
Kurcewicz ocenia, że „treść interpelacji mieści się w roli, jaką przyjęło na siebie 
środowisku w Październiku 1956 roku”12. 

Władze postanowiły na interpelację posłów „Znaku” odpowiedzieć na posiedzeniu 
sejmowym. Odbyło się ono w miesiąc po złożeniu interpelacji, w dniach 9-11 kwietnia 
1968 r. W trakcie przygotowań do posiedzenia podczas dyskusji w Kole „Znak” 
powstały rozbieżności13. Zabłocki uważał, że Koło zajęło już stanowisko w interpelacji 
i  należy je potwierdzić, ale jednocześnie nie wyłamywać się ze stanowiska, jakie 
zajmie Sejm i nie powinno się tworzyć sytuacji, która byłaby rozumiana jako wotum 
nieufności dla Władysława Gomułki. W swoich „Dziennikach” zanotował: „Jakie 
stanowisko powinniśmy zająć, jeżeli – na co musimy być przygotowani – znajdzie 
się na porządku obrad exposé premiera i projekt uchwały sejmu, który wspierać będzie 
linię Gomułki? Mój pogląd jest następujący. Zaznaczyliśmy dobitnie nasze krytyczne 
stanowisko we wspólnie podpisanej interpelacji. i to na razie wystarczy. Jeżeli przy 
głosowaniu poszlibyśmy krok dalej i wyłamując się ze stanowiska, jakie zajmie cały 
sejm, odmówilibyśmy zaufania Gomułce, to przekroczymy pewną granicę. Dlatego 
– przy całym krytycyzmie do jego linii – głosować powinniśmy jednak tak, jak cały 
sejm. Nie chodzi więc o to, że oceniam inaczej niż moi koledzy linię Gomułki: jestem 
wobec niej nie mniej niż oni, a może nawet bardziej krytyczny, czego chyba dałem 
dowód przy redagowaniu interpelacji. Ale musimy sobie zdawać sprawę z wymogów 
parlamentarnej taktyki, a więc i z tego, że taka demonstracyjna odmowa wotum 
zaufania dla I sekretarza KC w momencie politycznego kryzysu w kraju będzie 
równoznaczna z końcem »Znaku« w sejmie, z przekreśleniem tego wszystkiego, co po 
roku 1956 udało nam się uzyskać”14. Zabłocki uważał, że skoro w 1966 r., w szczytowym 
momencie ataków komunistów na Kościół katolicki i Episkopat, „Znak” nie zdobył się 
na zajęcie zdecydowanego stanowiska, to również tym razem powinien powstrzymać 

10  J. Zabłocki, op. cit., zapis z 13.03.1968 r., s. 264.
11  Kamyk Dawidowy. Z Januszem Zabłockim współsygnatariuszem interpelacji Koła Poselskiego „Znak” 

z marca 1968 roku rozmawia Maciej Łętowski, „Ład”, 6.03.1988, nr 10, s. 3.
12  U. Kurcewicz, Koło Poselskie „Znak” w Sejmie PRL wobec Marca ’68, [w:] Sensus catholicus. Katolicy 

świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśli. Studia i szkice, R. Ptaszyński, T. Sikorski 
(red.), Toruń 2014, s. 250.

13  A. Friszke, Koło posłów…, s. 85.
14  J. Zabłocki, op. cit., zapis z 5.04.1968 r., s. 278-279.
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się od „takiego aktu demonstracyjnego samospalenia (…) w sytuacji wewnątrzpartyjnej 
walki o władzę”15.

Pozostali posłowie „Znaku” nie podzielali tych argumentów. Ostatecznie do 
przygotowania wystąpienia upoważnili Jerzego Zawieyskiego, który oświadczył, że 
wobec różnicy zdań wygłosi własne przemówienie i prosił, by mu zaufać16.

Rządząca ekipa rozprawiła się z mównicy sejmowej ze swoimi prawdziwymi 
i wyimaginowanymi wrogami. Tuż przed posiedzeniem sejmu, 8 kwietnia na posiedzeniu 
konwentu seniorów Zenon Kliszko oznajmił, że PZPR i jej sojusznicy potępiają „Znak” za 
interpelację, która w opinii rządzących była złamaniem zasad FJN i stała się czynnikiem 
dywersji. Zapowiedział, że w tym tonie prowadzona będzie debata sejmowa. Wówczas 
też postanowiono odwołać Zawieyskiego z Rady Państwa. Informację tę przekazał mu 
wieczorem Stanisław Stomma17.

Posiedzenie sejmu odbywało się w specyfi cznej atmosferze, przed specjalnie 
dobraną publicznością. Początek posiedzenia tak relacjonował Zabłocki: „Widać jakieś 
nienaturalne podniecenie w sejmie, mnóstwo nowych twarzy w kuluarach (nie są to 
posłowie), na galerii również. Publiczność specjalnie dobrana: tym razem przepustki 
dla gości na galerię są zarezerwowane wyłącznie do dyspozycji Prezydium Sejmu. (…). 
Już nienormalnie burzliwe owacje, które po przemówieniu Cyrankiewicza zabrzmiały 
nie tylko z sali, ale i za galerii (choć regulamin tego zabrania), uświadomiły nam, iż 
uczestniczymy w jakimś niezwykłym, starannie wyreżyserowanym przedstawieniu”18.

W wygłoszonym 10 kwietnia 1968 r. przemówieniu premier Józef Cyrankiewicz 
odnosząc się do interpelacji posłów „Znaku”, oskarżył ich o to, że jej treść wcześniej 
niż jemu znana była zagranicy i upowszechniana przez RWE. Uznał, iż w zarzucie 
o  zagrożeniu swobody życia kulturalnego w Polsce tkwi fałsz i obłuda. Stwierdzał, iż 
ci, którzy takie zarzuty stawiają, przedkładają swoje „małe politykierskie ambicje” nad 
„interesy” literatury i sztuki. Atakował tych, którzy „wykorzystując uczucia młodzieży 
studenckiej i nadużywając hasła obrony kultury, podjęli walkę z władzą ludową”. Mówił: 
„Posłowie Koła Poselskiego »Znak« przyłączyli się do tej gry przez swoją interpelację, 
która wcześniej niż do rąk adresata, stała się rodzajem odezwy zachęcającej do działania 
prowodyrów zajść i wichrzycieli”19. 

O wiele brutalniejsze było przemówienie Józefa Ozgi-Michalskiego ze ZSL, który 
nazwał Koło Poselskie „Znak” „polityczną resztówką w parlamencie”20. Stanowisko 
kierownictwa PZPR przedstawione zostało w przemówieniu Zenona Kliszki, który mówił: 
„Posłowie Koła »Znak« chyba nie mogą już mieć wątpliwości, że ze swym stanowiskiem 
znaleźli się w głębokiej izolacji politycznej, że razem z tymi, którym faktycznie chcieli 
udzielić poparcia, postawili się naprzeciw poprzedniej opinii narodu”. Dalej stwierdzał: 
„Wiece i incydenty studenckie były wynikiem wykorzystania łatwowierności młodzieży 
przez elementy prowokacyjne. Ale posłowie z Koła »Znak« nie są niedoświadczonymi 
młodzieńcami. Trzeba nazwać rzecz po imieniu. Skorzystali oni z istniejącej sytuacji, aby 
próbować upiec na ruszcie niedawnych wydarzeń swoją reakcyjną pieczeń”21. Kliszko 

15  Ibidem, s. 279.
16  A. Friszke, Koło posłów…, s. 85.
17  J. Zawieyski, op. cit., zapis z 8.04.1968 r., s. 753-754; S. Stomma, Pościg za nadzieją, Paryż 1991, 

s. 138.
18  J. Zabłocki, op. cit., s. 203.
19  A. Friszke, Koło posłów…, s. 86-87. 
20  A. Friszke, Koło posłów…, s. 87; idem, Trudny egzamin. Koło Posłów Znak w okresie Marca 68, [w:] 

Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 1. Referaty, M. Kula, P. Osęk, M. Zaręba (red.), Warszawa 1998, 
s. 193.

21  Z. Kliszko, Socjalistyczna świadomość narodu, „Trybuna Ludu”, 11.04.1968, nr 101, s. 5.
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stwierdził, że „w stanowisku politycznym Koła Poselskiego »Znak« nie można dojrzeć 
tej patriotycznej troski o interesy narodu i państwa polskiego (…). Koło to, odchodząc 
coraz dalej od polskiej racji stanu, faktycznie stanęło po stronie tych elementów 
syjonistycznych, które inspirowały i zorganizowały prowokację wymierzoną w spokój 
ojczyzny i jej żywotne interesy”22. 

Zarzuty Kliszki zabolały posłów „Znaku”. Janusz Zabłocki ocenił je jako 
„pryncypialne i ostre”23. Natomiast Jerzy Zawieyski stwierdzał, iż Kliszko zrobił z nich 
„nieomal morderców dążących do rozlewu krwi” i dodał: „Oświadczył, że cały naród 
składał uznanie dla partii i Władysława Gomułki po jego historycznej mowie, a my 
milczeliśmy i to milczenie oznacza, że jesteśmy w izolacji poza narodem. Byłem tym do 
głębi oburzony, obrażony i wstrząśnięty”24. 

Kolejne wystąpienia posłów PZPR, ZSL i SD były powtórzeniem tez wygłoszonych 
przez Cyrankiewicza i Kliszkę. Gdy po latach czyta się fragmenty stenogramu z tej niby-
debaty, trudno wierzyć, że w państwie, które wszakże na co dzień starało się zachować 
pozory demokratycznej kultury politycznej, rząd i jego poplecznicy mogą do tego 
stopnia zdruzgotać grupkę pięciu posłów, którzy ośmielili się zadać dwa krótkie, ale 
jak się okazało niewygodne dla władzy pytania25. Środowisku „Znak” dostało się wtedy 
nie tylko za interpelację, ale również za wystąpienie Stefana Kisielewskiego podczas 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego ZLP w lutym 1968 r.26 
To posiedzenie Sejmu wyróżniało się również nie tylko pod względem agresywności 
wygłaszanych przemówień, ale niezwykłe było też zachowanie galerii sejmowej, skąd 
w czasie przemówień posłów „Znaku” padały okrzyki, komentarze i salwy śmiechu. 

Na forum sejmowym w imieniu Koła „Znak” głos zabrał Jerzy Zawieyski. Na kartach 
„Dzienników” notował: „Ułożyłem w punktach, co mam powiedzieć i odważyłem się 
mówić z pamięci. (…) Mówiło mi się dobrze, mimo szmerów i przerywań z galerii, na 
której byli aktywiści partyjni”27. W swoim przemówieniu podkreślił, że interpelacja 
podyktowana była „porywem serca, rozumu i sumienia”. Zawieyski wystąpił w obronie 
pisarzy atakowanych na wiecach, w tym Stefana Kisielewskiego. Ujawnił wówczas, że 11 
marca 1968 r. został on pobity przez tzw. „nieznanych sprawców”. Mówił: „Te pięści, 
które spadły na Kisielewskiego, spadły na przedstawiciela świata kultury polskiej. Stało 
się to po raz pierwszy w Polsce Ludowej”28. Po tych słowach na sali i galerii rozległy 
się śmiechy. Wówczas zerwał się poseł Konstanty Łubieński, który krzyknął: „Płakać 
trzeba, nie śmiać się!”29

Na zakończenie Zawieyski postawił wniosek, by sejm wyraził wobec niego wotum 
zaufania lub żeby zwolnił go ze stanowiska członka Rady Państwa. Oceniając własne 
wystąpienie stwierdzał: „To był dzień mojej wielkiej, historycznej mowy, pełnej godności 
i odwagi. (…) Na koniec postawiłem wniosek o wotum zaufania do mnie, jako członka 
Rady Państwa, ponieważ nie mogę przejść do porządku nad sformułowaniem Kliszki, że 

22  Cyt. za: A. Friszke, Trudny egzamin…, s. 193-194. 
23  J. Zabłocki, op. cit., zapis z 10.04.1968 r., s. 284.
24  J. Zawieyski, op. cit., zapis z 10.04.1968 r., s. 754.
25  R. Graczyk, Cena przetrwania? SB a „Tygodnik Powszechny”, Warszawa 2011, s. 99-100.
26  Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego ZLP, podczas którego omawiano kwestię 

zdjęcia z afi sza „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka, odbyło się 29.02.1968 r. Uchwalono 
wówczas rezolucję broniącą niezależności kultury. W wygłoszonym wówczas przemówieniu 
Stefana Kisielewskiego wymierzonym w instytucję cenzury, padły słynne słowa określające władze 
PRL-u „dyktaturą ciemniaków”. Ich autor niespełna dwa tygodnie później został dotkliwie pobity 
przez tzw. nieznanych sprawców. Szerzej zob. J. Eisler, Polski rok 1968, s. 195-204.

27  J. Zawieyski, op. cit., zapis z 10.04.1968 r., s. 754.
28  Pełny tekst przemówienia zob. A. Friszke, Koło posłów…, s. 493-500.
29  J. Zabłocki, op. cit. , zapis z 10.04.1968 r., s. 285-286.
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jesteśmy poza narodem. Jak śmiał tak się odezwać, kiedy i on był poza narodem, jeżeli 
brać kryteria polityczne, on i Gomułka, także Spychalski. To im wypomniałem”30.

Tego samego dnia oświadczenie w imieniu Koła „Znak” złożył Stanisław Stomma. 
Bronił w nim treści interpelacji. Na zarzut, że była ona odczytywana przez RWE 
odpowiedział: „ten zarzut nic nas nie obchodzi”. Podkreślił też, że Koło „Znak” akceptuje 
realia ustrojowe i międzynarodowe PRL, ale broni też prawa do odmiennego poglądu 
na różne sprawy. Stwierdzał: „Pozycja nasza jest niezmiernie trudna. Zachowujemy 
własną ocenę zjawisk politycznych i społecznych i dlatego jest nieuchronne, że pewne 
zjawiska i fakty oceniamy i oceniać musimy wielokrotnie inaczej, niż jest to oceniane 
ofi cjalnie”31.

Następnego dnia obrad, 11 kwietnia 1968r., posłów „Znaku” atakowali kolejni 
przedstawicie „frontu kulturalnego partii”, m.in. pisarz Bogdan Czeszko, kierownik 
Wydziału Kultury KC PZPR Wincenty Kraśko oraz pierwsi sekretarze komitetów 
wojewódzkich, m.in. Czesław Domagała z Krakowa, Stanisław Kociołek z Gdańska, 
Władysław Piłatowski z Wrocławia, Józef Spychalski z Łodzi, Jan Szydlak z Poznania, 
Antoni Walaszek ze Szczecina32. Stanisław Kociołek, pierwszy sekretarz KW PZPR 
w Gdańsku w swoim przemówieniu stwierdzał: „postępowaniem posłów z Koła »Znak« 
kierowała zła, reakcyjna wola, zarówno wówczas, kiedy redagowali i kolportowali 
wśród studentów i w społeczeństwie swą interpelację do Prezesa Rady Ministrów, jak 
i wczoraj, kiedy z tej trybuny bronili swego stanowiska i postępowania. Dramatyczne 
akcesoria, pustosłowie i jezuickie wybiegi, w jakie ubrali swe przemówienia, nie mogą 
zmienić faktów politycznej rzeczywistości”33. 

Istotne było również przemówienie wygłoszone przez przywódcę Stowarzyszenia PAX 
Bolesława Piaseckiego. Odnosząc się do interpelacji posłów „Znaku” stwierdzał m.in.: 
„Nie wchodzę w intencje osobiste, które kierują działaczami »Znaku«, ale stwierdzam, 
że jesteśmy w zasadniczej walce politycznej. Trzeba uodpornić społeczeństwo na 
reakcyjne wpływy, których narzędziem stały się między innymi wystąpienia posłów 
»Znaku«”. Dalej Piasecki dowodził: „Jeśli chodzi o stanowisko Stowarzyszenia PAX, to 
(…) traktujemy prosto i wyraźnie sprawę interpelacji Koła Poselskiego »Znak« oraz treść 
wczorajszych wystąpień posłów: Zawieyskiego i Stommy. Niewątpliwie pierwsze dni 
marcowych wydarzeń były czasem próby. Trzeba było od razu określić jaki bieg rzeczy 
w naszym kraju jest pożądany i na rzecz jakiego biegu rzeczy się działa. Stowarzyszenie 
PAX ogłosiło znaną szeroko odezwę »Do studentów Uniwersytetu Warszawskiego«. 
»Znak« złożył interpelację do Premiera, upowszechniając jej treść w kraju i za granicą. 
Na zawołanie inspiratorów i organizatorów zajść: »chodźcie z nami« posłowie »Znaku« 
przyłączyli się do nich bez zastrzeżeń. Przyczynili się oni przez to do utrzymywania 
części zdezorientowanej młodzieży i części społeczeństwa w fałszywym przekonaniu, 
że demonstracje są wyrazem umiłowania demokracji”. Atakując posłów „Znaku” 
przywódca PAX-u pytał z  oburzeniem: „jak można być za sojuszem ze Związkiem 
Radzieckim, nie potępiając agresywnych sił imperializmu? Gdzie »Znak« napiętnował 
agresję Izraela na kraje arabskie? Kiedy posłowie »Znaku« zaangażowali się przeciw 
antypolskiej – wewnętrznej i zagranicznej – akcji syjonistycznego nacjonalizmu?”34

30  J. Zawieyski, op. cit., zapis z 10.04.1968 r., s. 755.
31  Pełny tekst przemówienia S. Stommy zob. A. Friszke, Koło posłów…, s. 500-504.
32  J. Eisler, Polski rok…, s. 698.
33  Koło „Znak” izolowane w opinii narodu. Przemówienie Stanisława Kociołka, „Słowo Powszechne”, 

12.04.1968 r., nr 88, s. 4.
34  O twórczą kontynuację historii Polski Ludowej. Przemówienie sejmowe posła Bolesława Piaseckiego, 
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Na zakończenie debaty Konstanty Łubieński w imieniu Koła „Znak” złożył 
oświadczenie następującej treści: „W imieniu całego Koła Poselskiego »Znak« 
oświadczam, że atmosfera i sposób prowadzenia dyskusji przez poszczególnych posłów 
uniemożliwiają nam merytoryczne ustosunkowanie się do podniesionych przeciw nam 
zarzutów. Jednakże pragniemy wypowiedzieć się tylko w jednej sprawie. Podobnie jak 
wszyscy Polacy, potępiamy kampanię prowadzoną za granicą, oskarżającą Polaków 
o współudział w eksterminacji narodu żydowskiego, ale przypominam – Wysoka Izbo – 
że jedyna książka zawierająca dokumentację pomocy udzielanej w czasie okupacji Żydom 
przez Polaków ukazała się właśnie w naszym wydawnictwie »Znak«35. Powtarzam: 
w innych sprawach tu poruszonych, w zaistniałej w tej sali atmosferze, pozostaje nam 
tylko milczeć”36.

Ostatecznie 11 kwietnia 1968 r. Jerzy Zawieyski został odwołany z Rady Państwa. Nim 
do tego doszło, przez dwa dni w sejmie trwał iście orwellowski „seans nienawiści”37. 
Zawieyski zapisał w swoich „Dziennikach”: „Obrady Sejmu to był sabat czarownic. 
Wszyscy odwoływali się do mojej mowy. Była zorganizowana masowa makabra obelg 
pod adresem Koła »Znak« i moim”38. 

Stanowisko zajęte przez środowisko reprezentujące ruch „Znak” odnośnie wydarzeń 
marcowych 1968 r. oceniane było przez władze państwowe jako wrogie i wymierzone 
przeciwko panującemu ustrojowi. W „Sprawozdaniu Grupy III za rok 1968” w następujący 
sposób oceniano postawę katolików świeckich zgrupowanych wokół miesięcznika 
„Znak”, „Tygodnika Powszechnego” i krakowskiego KIK: „W  środowisku panowała 
atmosfera pełnego poparcia oraz solidarności moralnej i  ideowej z demonstrującymi 
studentami. W wewnętrznych dyskusjach głoszono opinie, że wystąpienia studenckie 
miały podłoże polityczne i patriotyczne, a głoszone przez demonstrantów hasła były 
słuszne. Z zadowoleniem komentowano wrogie hasła i ulotki rozpowszechniane 
w  Krakowie. Potępiano fakt oczyszczania aparatu partyjnego i  państwowego z ludzi 
skompromitowanych, jako przejawu antysemityzmu, potępiano zdecydowaną akcję MO 
i ORMO jako brutalną i bezwzględną. Interpelację posłów Koła »Znak« potraktowano 
jako dokument wyrażający poglądy całego środowiska i nie zrezygnowano z jego 
poparcia nawet po debacie Sejmu PRL, w trakcie której wykazano wrogą treść tego 
dokumentu. Charakterystyczne jest, że mimo takiej postawy, ludzie miejscowego 
»Znaku« byli przeciwni praktycznemu włączeniu się środowiska (poza posłami) do 
wydarzeń. Ostrożność wynikała z obawy, że władze mogły by w okresie późniejszym 
obciążyć za wydarzenia katolików”39.

Przebieg debaty sejmowej i atak propagandowy na środowisko „Znaku” sprawił, 
że wielu jego działaczy obawiało się drastycznych kroków ze strony władz, w rodzaju 
likwidacji Koła Poselskiego, a może i innych instytucji ruchu. Zabłocki zanotował 
w „Dziennikach”: „Spodziewamy się poważnych działań represyjnych tak wobec Koła 
»Znak«, jak i wobec naszych środowisk. Po tym, co się tutaj stało, trudno sobie wyobrazić, 
by wszystko powróciło do starego. Cóż, z mandatami przyjdzie nam się pożegnać”40.
Władze ograniczyły się jednak do wyeliminowania niektórych, niewygodnych dla 

„Słowo Powszechne”, 12.04.1968 r., nr 88, s. 3.
35  K. Łubieńskiemu chodziło o książkę Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, 

oprac. W. Bartoszewski i Z. Lewinówna, Kraków 1966.
36  J. Eisler, Polski rok.., s. 699-700; A. Friszke, Koło posłów…, s. 90-91.
37  J. Eisler, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991, s. 333.
38  J. Zawieyski, op. cit., zapis z 11.04.1968 r., s. 755-756.
39  Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie (IPN Kr), 039/1, t. 16, k. 63, Sprawozdania z pracy 

operacyjnej pionu IV za rok 1968. Sprawozdanie Grupy III za rok 1968, 30.12.1968 r., Kraków.
40  J. Zabłocki, op. cit., zapis z 12.04.1968 r., s. 290.
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niej ludzi. Według Andrzeja Micewskiego, świadka tamtych wydarzeń „kierownictwu 
gomułkowskiemu chodziło tylko o zaatakowanie, a nie zniszczenie „Znaku””41. 
Twierdził on, że poczynania prowadzące do likwidacji „Znaku” przerwał Zenon Kliszko, 
odpowiedzialny za politykę wobec Kościoła i środowisk katolickich. Natomiast Andrzej 
Friszke uważa, że „prąca do władzy w partii i w kraju frakcja moczarowska zagrażała 
bezpośrednio ludziom z najbliższego otoczenia Gomułki, w tym także Kliszce. Spośród 
ugrupowań katolików świeckich PAX od dawna był sprzymierzony z moczarowcami, 
a w marcu przeszedł na ich stronę ChSS. Likwidacja »Znaku« prowadziłaby więc do 
ustanowienia monopolu grupy Moczara w zakresie organizowania i ukierunkowywania 
działalności grup katolickich, co oczywiście było niepożądane, a nawet niebezpieczne 
dla kierownictwa gomułkowskiego, zwłaszcza zaś dla Kliszki. Jednocześnie jednak 
Marzec i jego konsekwencje uniemożliwiały prowadzenie ze »Znakiem« dialogu, czy 
nawet rozmów na wysokim szczeblu praktykowanych w latach poprzednich”42.

Chociaż nie doszło wówczas do likwidacji Koła „Znak”, władze postanowiły w inny 
sposób ukarać niepokornych posłów. WdSW bezpośrednio po interpelacji przeprowadził 
liczne rozmowy z przedstawicielami środowisk katolików świeckich (z KIK-u, „Znaku”, 
„Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”). Próbowano wysondować, co poszczególne 
osoby myślały o interpelacji i jej kolportażu. Równocześnie aparat bezpieczeństwa 
z uwagą odnotowywał wszelkie przejawy solidarności z posłami „Znaku”. 

W ocenie Andrzeja Friszke Marzec 1968 r. był dla Koła „Znak” „punktem zwrotnym, 
decydującym o jego wiarygodności. Wytrwanie w konsekwentnej postawie sprzeciwu 
nie było łatwe wobec braku sojuszników ruchu protestu w establishmencie rządzącym, 
niezwykłej agresywności tegoż establishmentu oraz traktowaniu przez władze PRL 
potępienia ruchu protestu jako kryterium lojalności państwowej. (…) Marzec 68 stał 
się doświadczeniem przełomowym dla całego ruchu »Znak«. Dla większości stał się 
jednym z najmocniejszych przeżyć, zdanym dobrze egzaminem, fundamentalną 
częścią tradycji, do której weszła interpelacja i postawa zajęta w kwietniowej debacie 
sejmowej”43.

Interpelacja posłów „Znaku” i mowa sejmowa Zawieyskiego miały zarówno 
wymiar moralny, jak i wymiar polityczny. Były nie tylko obroną i gestem solidarności 
z  prześladowanymi, bitymi i lżonymi, lecz także zdeprecjonowała starannie 
opracowaną taktykę propagandową, w myśl, której opozycja marcowa miała składać 
się z Żydów, kosmopolitów i byłych stalinowców44. Kiedy okazało się, że władze nie 
zmierzają do likwidacji Koła Poselskiego, niektórzy „znakowcy” (na przełomie 1968 r. 
i  1969 r.) otwarcie stawiali pytanie o sens dalszego działania politycznego w formule 
koncesjonowanej sejmowej opozycji. Podziały wewnątrz Koła, ujawniły się zresztą już 
podczas dyskusji wokół interpelacji. Utrzymanie jedności Koła stawało się niełatwym 
zdaniem. Różnice ideowe prowadziły do coraz większych rozbieżności i ostatecznie 
spowodowały rozłam w 1976 r. 

3.   Stowarzyszenie PAX
W szczytowym momencie napięcia politycznego, spowodowanego brutalną akcją 

milicji przeciw demonstrującym studentom Stowarzyszenie PAX zajęło stanowisko 
przeciwne niż grupa „Znaku”. Ugrupowanie Bolesława Piaseckiego przystąpiło bowiem 
do kampanii antysemickiej. Atakując Żydów prasa paksowska była niekiedy znacznie 
bardziej zaciekła niż organy partyjne. Kampanię prasową PAX-u zainaugurował artykuł 

41  A. Micewski, op. cit., s. 212.
42  A. Friszke, Koło posłów…, s. 92; idem, Trudny egzamin…, s. 203.
43  A. Friszke, Trudny egzamin…, s. 204-205.
44  J. Eisler, Polski rok…, s. 702-703; A. Michnik, Kościół, lewica, dialog, Warszawa 1998 r., s. 103–104.
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– odezwa „Do studentów Uniwersytetu Warszawskiego”, zamieszczony w  „Słowie 
Powszechnym” z 11 marca 1968 r.45 Na początku artykułu nakreślono ogólne tło 
wydarzeń. Wskazywano, że nastąpiły one wskutek wspólnych intryg Izraela i  NRF-u 
przeciwko Polsce. Pisano, że to Tel Aviv i Bonn w oparciu o polskich syjonistów 
zorganizowały podstępnie demonstracje studentów. Jako bezpośrednich inspiratorów 
zajść wskazywano Stefan Straszewskiego i Stefana Kisielewskiego. Pisano: „Metryka 
polityczna inspiratorów przesądziła skład osobowy grupy organizatorów demonstracji. 
Rozgoryczenie zbuntowanych politycznie i służących złej sprawie ojców w sposób 
zgubny wychowało ich rodzinne i duchowe potomstwo”46. Paksowska interpretacja 
wydarzeń marcowych 1968 r. sprowadzała się do tezy, że były one wynikiem spisku 
synów odsuniętych przywódców partyjnych pochodzenia żydowskiego, inspirowanych 
przez Izrael, NRF i ruch syjonistyczny. Taka interpretacja wydarzeń wywołała oburzenie 
w innych środowiskach. Szczególnie uderzające było wymienienie wśród inspiratorów 
Stefana Kisielewskiego obok Staszewskiego, którego stalinowską linię popierał przecież 
wcześniej nie Kisielewski, ale właśnie PAX47. 

Jerzy Zawieyski w swoich „Dziennikach” zanotował: „W prasie ohydny, 
denuncjatorski artykuł »Słowa Powszechnego«, trudny do opisania. Wskazuje się 
tam na Kisielewskiego jako na moralnego sprawcę wydarzeń, a także na innych 
ludzi żydowskiego pochodzenia. Oczywiście jest tam i syjonizm, ulubiony eufemizm 
antysemityzmu”48.

Z kolei Mieczysław Rakowski w swoich „Dziennikach” pisał: „W dniu, w  którym 
ukazał się artykuł w »TL« [Trybunie Ludu – CK] (nie podpisany), »Słowo Powszechne« 
zamieściło, również nie podpisany tekst, pt. »Do studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego«. Autor (a może autorzy?) zarysował tło wypadków i określił 
inspiratorów i organizatorów, których dostrzegł w syjonistach polskich, będących na 
usługach… NRF. (…) Autor przedstawia kulisy wydarzeń według schematu: 1) zarysował 
się sojusz NRF i Izraela; 2) syjonizm postanowił zohydzić naród polski i jego zachowanie 
w okresie okupacji oraz podważyć autorytet Władysława Gomułki; 3) syjoniści nastawiają 
antypatriotycznie przede wszystkim intelektualistów i młodzież. Inspiratorów zaś 
ustawia według następującej hierarchii: 1) eksstalinowscy; 2)  wysługujący się NRF 
(Kisielewski); 3) synowie i córki bankrutów politycznych pochodzenia żydowskiego. 
W porównaniu z »Trybuną Ludu«, »Słowo Powszechne« daje rozwiniętą wykładnię 
wydarzeń, w gruncie rzeczy jest instruktażem dla bojowników z syjonizmem. Jak znam 
życie, Bolcio Piasecki musiał z kimś z Białego Domu uzgodnić tekst. Chciałbym wiedzieć 
z kim. Wiem, że Frelek (Ryszard) pozostaje w przyjaznych stosunkach z Przetakiewiczem 
(Zygmunt), jednym z czołowych działaczy PAX-u”49.

Bez wątpienia rola prasy Stowarzyszenia PAX w pierwszym okresie wydarzeń 
marcowych była olbrzymia. Inauguracja kampanii nastąpiła bowiem równocześnie 
w  „Trybunie Ludu” i „Słowie Powszechnym”. Przy czym tekst „Do studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego” opublikowany w „Słowie” okazał się bardziej trafny co 
do kierunku kampanii w nadchodzących tygodniach. O ile w tekście zamieszczonym 
w „Trybunie Ludu” nie pojawiło się w ogóle słowo „syjonizm”, to „Słowo Powszechne” 
wokół niego zbudowało całą swoją narrację50. Warto wspomnieć, że prasa paxowska 
nie do końca była świadoma znaczenia słów. We wspomnianym artykule w „Słowie 

45  Do studentów Uniwersytetu Warszawskiego, „Słowo Powszechne”, 11.03.1968 r., nr 60, s. 2.
46  Ibidem.
47  A. Micewski, op. cit., s. 134.
48  J. Zawieyski, op. cit., zapis z 11.03.1968 r., s. 738.
49  M. F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1967-1968, Warszawa 1999 r., zapis z 12.03.1968 r., s. 144-145.
50  W. Sęczyk, Marzec’68 w publicystyce PRL. Studium z dziejów propagandy, Wałbrzych 2009 r., s. 131.
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Powszechnym” kilkakrotnie pojawiło się słowo „sjonizm”. Dało to powód do stworzenia 
celnego dowcipu: pytanie: „Jak się pisze »syjonizm«? Odpowiedź: Nie wiem jak teraz, 
ale przed wojna pisało się przez samo »ż«?”51

Trudno rozstrzygnąć, kto był autorem tekstu w „Słowie Powszechnym”. Antoni 
Dudek i Grzegorz Pytel twierdzili, że mógł nim być Zygmunt Przetakiewicz, przy 
pełnej akceptacji Piaseckiego52. Jednocześnie autorzy biografi i Bolesława Piaseckiego 
zastrzegli, że „jest to tylko jedna z możliwości”. Zwrócili uwagę, że według Walerego 
Namiotkiewicza, ówczesnego osobistego sekretarza Władysława Gomułki, artykuł 
„Do studentów Uniwersytetu Warszawskiego” przygotował osobiście Piasecki wraz 
z  Ryszardem Frelkiem, wówczas osobistym sekretarzem Kliszki53. Na Przetakiewicza 
wskazywał Stefan Kisielewski w swoich „Dziennikach”54. Inni, w tym Mieczysław 
Rakowski, autorstwo tekstu przypisywali Piaseckiemu i Ryszardowi Frelkowi55. 
Niezależnie jednak od tego, kto był faktycznym autorem tekstu, istotny jest fakt, 
że PAX zawsze się z nim identyfi kował i uznawał tekst za podstawowy dokument 
Stowarzyszenia. 

Mimo licznych deklaracji szefa PAX-u Bolesława Piaseckiego, że jest przeciwny 
antysemityzmowi, a walczy tylko z syjonizmem, artykuły w prasie paxowskiej i całą 
ówczesną linię Stowarzyszenia oceniano jako antysemicką. Głośnym dokumentem, 
określającym stanowisko PAX-u w okresie Marca’68, było wystąpienie Zygmunta 
Przetakiewicza, kierownika Wydziału Propagandy Stowarzyszenia PAX, w Bydgoszczy 
6 kwietnia 1968 r. Przetakiewicz był przekonany, że PAX odegrał istotną rolę 
w  przebiegu wydarzeń. Podkreślał, że zarówno w 1956 r., jak i w 1968 r. próbowano 
dokonać przewrotu, przeciwko któremu zawsze występowało stowarzyszenie. Według 
Przetakiewicza przewrót wspierany był przez siły syjonistyczne, a także pośrednio 
popierały go pewne elementy wewnętrzne, do których zaliczył kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, arcybiskupa Bolesława Kominka, część episkopatu, grupę „Znaku” oraz 
protestującą młodzież. Mówił: „Można zaryzykować stwierdzenie, że linia polityczna 
»Znaku« jest w jakiejś mierze stykiem syjonizmu z politycznym klerykalizmem, tym, 
który w sprawach wewnątrzkościelnych jest otwarty (...). »Znak« szermuje tezami: 
powinno nastąpić przeorientowanie miejsca Polski w świecie, pojednanie z NRF zamiast 
sojuszu ze Związkiem Radzieckim oraz »Żydzi-liberałowie« do władzy”56. Zdaniem 
Przetakiewicza przewrót popierać miała również część kadry naukowo-technicznej, 
która zawsze negowała „postawy patriotyczne”. Negatywnie ocenił działania władz 
w  pierwszych dniach marca, takie jak decyzje w sprawie „Dziadów”, zjazdu ZLP 
czy braku właściwej informacji w mediach na temat tamtych wydarzeń. Uważał, że 
działania podjęte przez „front patriotyczno-socjalistyczny”, do którego zaliczał 
Stowarzyszenie PAX, uniemożliwiły dokonanie przewrotu. Według Przetakiewicza 
PAX był reprezentantem kierunku patriotyczno-socjalistycznego i z tego powodu był 
niewygodny zarówno dla dogmatyków, kosmopolitów, jak i dla syjonistów. Dlatego też 
niechęć do PAX wyrażali zarówno kardynał Stefan Wyszyński, RWE, jak i PZPR57. 

Podobny wydźwięk miało wspomniane wyżej przemówienie sejmowe Bolesława 

51  A. Dudek, G. Pytel, op. cit., s. 298.
52  Ibidem.
53  Ibidem.
54  S. Kisielewski, Dzienniki, Warszawa 1996, s. 560.
55  M. F. Rakowski, op. cit., zapis z 12.03.1968 r., s. 145.
56  Cyt. za: A. Dudek, Stowarzyszenie PAX w systemie…, s. 101-107.
57  Szerzej zob. Charakterystyka obozu przewrotu w Polsce. Referat wygłoszony w Bydgoszczy dnia 6 kwietnia 

1968 r. na zebraniu poszerzonego aktywu wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX i studentów członków 
PAX przez Kierownika Wydziału Propagandy Stowarzyszenia PAX red. Zygmunta Przetakiewicza, [w:] A. 
Dudek, Stowarzyszenie PAX…, s. 101-107.
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Środowiska katolików świeckich wobec wydarzeń Marca 1968 r.

Piaseckiego 11 kwietnia 1968 r. Stwierdzał w nim: „Syjonizm jest nacjonalizmem, a więc 
jak każdy nacjonalizm, wykazuje właściwe mu charakterystyczne cechy. Jedną z takich 
cech – z punktu widzenia syjonizmu – jest rzekoma niedopuszczalność jakiegokolwiek 
dzielenia osób narodowości żydowskiej. Stąd źle jest widziany przez syjonistów 
człowiek ustosunkowujący się do swych współobywateli pochodzenia żydowskiego 
według ich poglądów i postępowania (…). Po wtóre syjonizm jest także nacjonalizmem, 
zdeterminowanym w swej walce z jego przeciwnikami do ostateczności. Dlatego obecność 
syjonistów w aparacie jakiejkolwiek władzy w naszym kraju jest – jak to wykazało 
zresztą doświadczenie – niezmiernie szkodliwa dla interesów państwa i  narodu. (…) 
Międzynarodowy syjonizm prowadzi akcję antypolską, ponieważ słusznie przewiduje, 
że straci korzyści, jakie daje międzynarodowym siłom antykomunistycznym obecność 
syjonistów w polskim aparacie państwowym i  gospodarczym. Dlatego im prędzej 
z  aparatu polskiej władzy usunięte zostaną elementy syjonistyczne, tym szybciej 
skończy się antypolska zagraniczna akcja”58. Dalej dowodził: „Syjoniści i kosmopolici w 
Polsce – pod pozorem walki o demokrację socjalistyczną potrafi li (…) pozyskać umysły 
niektórych środowisk intelektualnych dla oderwanego od rzeczywistości programu 
demokracji w ogóle, czyli programu demokracji burżuazyjnej. Potrafi li oni także – pod 
pozorem walki z rzeczywistymi zaniedbaniami gospodarczymi – podważać przekonanie 
o słuszności zasady społeczno-gospodarczego planowania”59.

Piasecki próbował wykorzystać wydarzenia Marca 1968 r. do własnych celów, 
wysuwając po raz kolejny postulat poszerzenia sił sojuszniczych partii o ruch społecznie 
postępowy, jakim jest PAX. Przy czym dla uspokojenia kierownictwa partii niezmiennie 
deklarował również uznanie jej kierowniczej roli i przywództwa Gomułki, głosząc hasła 
„krytycznej kontynuacji”. 

Stanowisko PAX wobec Marca 1968 r., wyrażane na łamach prasy oraz podczas 
sejmowych wystąpień koncentrowało się wokół dwóch tez: miało dojść do „przewrotu” 
oraz nawoływano do prowadzenia „twórczej, krytycznej kontynuacji ustroju i władzy”. 
Celem PAX-u nie tyle był udział w procesie sprawowania władzy, co stała próba zmiany 
swojej pozycji. Stowarzyszenie chciało być czwartą partią polityczną. 

PAX w tym czasie traktował wyższe uczelnie jako miejsce, gdzie był przygotowywany 
przewrót. Poprzeć go miały grupy studentów „wiadomej proweniencji politycznej”60. Ale 
nie określono, kto należał do tej grupy i w jaki sposób zamierzała ona go przeprowadzić. 
Zgodnie z prawdą wskazywano na fakt, że w okresie wydarzeń marcowych pojawiły się 
różne hasła, ale nie było wśród nich haseł antyradzieckich. Występowały za to hasła 
„słuszne, postępowe, patriotyczne, tylko oderwane” od rzeczywistości61. 

W prasie paksowskiej, a zwłaszcza w „Słowie Powszechnym” zamieszczano 
przedruki wszystkich najgłośniejszych tekstów, przemówień oraz serwis informacji 
pochodzących z agencji prasowych. „Słowo Powszechne” wyróżniało się też liczbą 
materiałów poświęconych różnym aspektom Marca. Tytuły zamieszczanych w piśmie 
tekstów były charakterystyczne, miały nie pozostawiać wątpliwości i sugerować, że całe 
społeczeństwo popiera sojusz z ZSRR i wyraża poparcie dla partii i I sekretarza KC PZPR62. 
Podkreślano, że broniąc „interesów państwa i narodu” przeciwstawiano się „graczom 
politycznym” i „burzycielom ładu i spokoju”63. Skrupulatnie odnotowywano każdą 

58  O twórczą kontynuację historii Polski Ludowej. Przemówienie sejmowe posła Bolesława Piaseckiego, 
„Słowo Powszechne”, 12.04.1968 r., nr 88, s. 3.

59  Ibidem.

60  J. Wójcik, O twórczą, krytyczną kontynuację historii Polski Ludowej, „Kierunki”, 31.03.1968 r., nr 13, s. 1.
61  W. Sęczyk, op. cit., s. 136.
62  Ibidem, s. 139.
63  „Słowo Powszechne”, 22.03.1968 r., nr 70, s.1-2.
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formę poparcia dla polityki partii. Zamieszczano relacje z wieców, przedrukowywano 
teksty rezolucji, ukazywano powiązania „inspiratorów” z  zagranicznymi ośrodkami. 
Warto zaznaczyć, że Piasecki, jako jedna z nielicznych wypowiadających się wówczas 
osób, zwrócił uwagę na fakt, że dbanie o właściwy skład socjalny studentów może być 
odebrane jako krzywdzące dla młodzieży, pochodzącej ze środowisk inteligenckich64.

Pod koniec czerwca 1968 r. Stowarzyszenie PAX zaczęło odchodzić od głoszonych 
haseł. W prasie paksowskiej przestały pojawiać się tytuły nawiązujące do walki 
z  syjonizmem, kosmopolityzmem czy dogmatyzmem. Według Waldemara Sęczyka 
publicystyka prasowa PAX-u „reagowała koniunkturalnie na zamieniającą się sytuację 
polityczną”. Jego zdaniem „silne zaangażowanie się w pierwszym okresie kampanii 
przestraszyło stowarzyszenie. Choć aktywnie wspierało ją przez cały czas, to pojawiające 
się na łamach prasy PAX-u propozycje zmian nie do końca były zbieżne z propozycjami 
obecnymi w innych pismach”65. Chociaż w prasie paxowskiej podkreślano, że PAX 
popiera Gomułkę, to jednocześnie wskazywano na konieczność przeprowadzenia 
reform, ale bez wyraźnego określania na czym powinny one polegać. 

PAX nie osiągnął żadnego z zamierzonych celów. Nie udało mu się zwiększyć 
roli politycznej, nie uczestniczył także w zmianach kadrowych. Żadne z haseł 
głoszonych w tym okresie nie uzyskało poparcia partii, która niechętnie patrzyła na 
zwiększającą się aktywność grupy Piaseckiego. Ani Gomułka, ani nikt z jego otoczenia 
nie chciał umocnienia roli Stowarzyszenia PAX i jego przywódcy, jeśli nie wymagała 
tego doraźna walka polityczna z Kościołem katolickim, a w 1968 r. nie było takiej 
potrzeby66. Stanowisko, jakie PAX zajął wobec wydarzeń Marca 1968 r. stało się 
też okazją do porównań PAX-u do przedwojennego ONR, nie tylko ze względu na 
przeszłość niektórych jego członków, co przede wszystkim ze względu na głoszone 
w tym czasie hasła67. 

4.  Wnioski
Postawa omawianych dwóch różnych środowisk katolików świeckich wobec 

wydarzeń Marca 1968 r. była przeciwstawna. Stanowisko, jakie prezentowały na 
łamach prasy jak też na forum sejmowym odzwierciedlało ich postawę wobec władzy 
komunistycznej. Stowarzyszenie PAX przystąpiło do kampanii antyinteligenckiej 
i antysemickiej. Atakowało też Koło Posłów „Znak”, które w obronie protestujących 
studentów wystosowało interpelację sejmową. Została ona ostro potępiona przez 
PZPR i jej sojuszników, a dalszy los Koła „Znak” stanął wówczas pod znakiem 
zapytania. Dodatkowo dyskusja wokół interpelacji ujawniła podziały wewnątrz Koła, 
a  w  konsekwencji wpłynęła na późniejszą jego działalność. Bolesław Piasecki, który 
przyczynił się do politycznego zniszczenia Jerzego Zawieyskiego, wiosną 1971 r. zajął 
jego miejsce w Radzie Państwa jako reprezentant katolików, chociaż bez poparcia 
prymasa.

64  Z obrad komisji sejmowych, „Słowo Powszechne”, 28.06.1968 r., nr 154, s. 2; por. W. Sęczyk, op. cit., s. 139.
65  W. Sęczyk, op. cit., s. 139.
66  J. Eisler, Polski rok…, s. 658.
67  Szerzej zob. C. Kuta, Tradycja ONR-Falangi w powojennej działalności Bolesława Piaseckiego i jego 

grupy, mps pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. R. Bendera, Lublin 1998 (w 
zbiorach autorki).
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Judyta Bielanowska

Zmierzch rządów Władysława Gomułki, 
czyli „wrogowie” we własnym obozie

1.  Wstęp
Wydarzenia Marca’68 wyraźnie znamionowały zmierzch czternastoletnich rządów 

ówczesnego I sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułki, postaci symbolicznej dla systemu 
politycznego Polski Ludowej, a zarazem jednego z najbardziej kontrowersyjnych polityków 
i ideologów w historii Polski XX w. Potrafi ł zaskarbić sobie wierność towarzyszy partyjnych, 
a zarazem stać się obiektem zakulisowych intryg wielu prominentnych działaczy w aparacie 
władzy. W marcu 1968 r. otaczali go jedni i drudzy, i to właśnie ci ostatni stanowią przedmiot 
niniejszej analizy, której podstawowym celem jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie 
mechanizmy wewnątrzsystemowe przyczyniły się do osłabienia autorytetu „Wiesława” 
w szeregach formalnie najbliższego otoczenia politycznegoI sekretarza Partii; co sprawiło, 
że z człowieka charyzmatycznego, o  niekwestionowanym przez dłuższy czas wpływie 
politycznym stał się kimś, kogo zamierzano politycznie zdyskredytować, doprowadzając 
do wymiany elity rządzącej?

Z uwagi na przyjęty problem badawczy za najbardziej miarodajną metodę badań 
przyjęto analizę treści źródeł pierwotnych wygenerowanych przez podmiot badania, zaś 
wstępną hipotezą badawczą uczyniono założenie, że przyśpieszenie procesu erozji rządów 
Władysława Gomułki było rezultatem uformowania się znaczącej (tj. skutecznej w dążeniu 
do przejęcia władzy) kontrelity w aparacie partyjno-rządowym. 

2.   Sytuacja wewnątrzpartyjna w marcu 1968 r.
Przesilenie polityczne, na skutek, którego stopniowo wyłoniła się kontrelita 

gotowa przejąć władzę w aparacie partyjno – państwowym, doprowadzając do zmiany 
personalnej na stanowisku I sekretarza KC PZPR, nastąpiło w 1968 r. zwłaszcza 
w kontekście wydarzeń marcowych,i choć wówczas nie nastąpiło jeszcze odsunięcie 
od władzy Władysława Gomułki, to jednak ten rok uznać należy za swoistą cezurę 
znamionującą jego upadek, który, jak się okazało, był już jedynie kwestią czasu. Warto 
w tym miejscu przytoczyć charakterystykę Władysława Bieńkowskiego odnoszącą 
się do genezy zjawiska erozji wodzostwa Gomułki na tle zakulisowych rozgrywek 
dotychczasowej i, mające wkrótce zająć jej miejsce, nowej elity rządzącej. Otóż, jak 
podaje Bieńkowski, „»ideologiczna« walka rozgrywała się na jego górnym i najbardziej 
jawnym piętrze – była najbardziej skrystalizowanym owocem zachodzących od 
szeregu lat procesów rozkładu. Na niższych piętrach ruch ten nie zdradzał większych 
ideowych ambicji – był po prostu walką o zdobywanie stanowisk, o likwidację ludzi 
nie pasujących do nowej fazy, dążył do zdobycia przewagi w poszczególnych ogniwach 
aparatu partyjnego, w placówkach państwowych, szczególnie ośrodkach masowego 
przekazu, instytucjach społecznych itp. Geneza tej »nowej siły« była złożona. 
Niewątpliwie powstała ona na skrzyżowaniu trzech nurtów ofi cjalnego życia: organów 
bezpieczeństwa, części aktywu partyjnego i ruchu kombatanckiego. Organizacyjny 
rozkład i pogłębiający się marazm ideologiczny stwarzał próżnię, która czekała na 
zapełnienie. Impuls antysemityzmu nadany w związku z wydarzeniami na Bliskim 



Wschodzie był niezwykle wdzięcznym ośrodkiem krystalizacji – odegrał rolę kamienia 
pociągającego za sobą lawinę”1. 

Wojna sześciodniowa na Bliskim Wschodzie niewątpliwie stanowiła wspomniany 
„impuls antysemityzmu” w polityce polskiej, niemniej jednak warto również odnotować, 
że w kierownictwie partyjnym zasadniczą linię podziału wyznaczały rozgrywki na szczycie 
władzy, dla których wątek „syjonistyczny” okazał się podatnym gruntem. Jak wskazuje 
Dariusz Stola, większość kierownictwa partii zaakceptowała antysyjonistyczny charakter 
propagandowego uzasadnienia tłumienia buntu młodzieży, jednak osoby takie jak: Edward 
Ochab, Stefan Jędrychowski, Eugeniusz Szyr, Artur Starewicz i Adam Rapacki były temu 
zdecydowanie przeciwne2. Pomimo chęci oraz potrzeby zapobieżenia trwałemu podziałowi 
w łonie partii rządzącej, Gomułka musiał bądź też świadomie opowiedział się po stronie 
większości, a zatem tej części kierownictwa, która wyraźnie optowała za posługiwaniem 
się w nowomowie partyjnej wątkiem syjonistycznej „V kolumny” bądź też elementów 
rewizjonistycznych i reakcyjnych3. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, przytoczone wcześniej spostrzeżenie byłego 
ministra oświaty wydaje się być trafną diagnozą stanu ówczesnego aparatu partyjno– 
państwowego, zważywszy na postępującą dynamikę wyłaniania się poszczególnych grup 
aspirujących do przejęcia władzy. Antysemityzm lat sześćdziesiątych XX w. stanowił 
bowiem podatny grunt dla wyodrębniających się kontrelit, zaś wydarzenia marca 
1968 r., abstrahując od ich późniejszych społecznych konsekwencji, najpełniej ukazały 
istniejącą od dłuższego czasu fragmentaryzację stanowisk w kierownictwie partyjnym. 
W tym miejscu niezbędne jest ukazanie struktury gremium decyzyjnego oraz istniejącej 
podległości w obrębie tegoż kierownictwa w marcu 1968 r., na co zwraca uwagę Dariusz 
Stola. Dowodzi on mianowicie, iż w latach sześćdziesiątych XX w. termin „kierownictwo”, 
oznaczający zwyczajowo organy kolegialne, którymi w systemie władz PRL były Biuro 
Polityczne i Sekretariat KC, należy interpretować zawężająco, jako ścisłe gremium 
decyzyjne z Władysławem Gomułką na czele. Stanowili je wówczas, poza I sekretarzem KC 
PZPR, Zenon Kliszko i Ryszard Strzelecki4, natomiast w niektórych kwestiach do wąskiego 
grona decyzyjnego włączano także Józefa Cyrankiewicza, Mariana Spychalskiego oraz 
Mieczysława Moczara, szefa ministerstwa spraw wewnętrznych5.

3.  Mieczysław Moczar i „partyzanci”
I to właśnie z osobą Mieczysława Moczara wiąże się pierwsza z grup, którą należy uznać 

za opozycyjną wobec Władysława Gomułki i dotychczasowej elity rządzącej, która właśnie 
w latach sześćdziesiątych XX w. zintensyfi kowała swoją działalność. W jej skład wchodzili 
najbardziej zaufani i najbardziej lojalni względem Moczara funkcjonariusze: dyrektor 
w Głównym Inspektoracie MSW, Stanisław Kończewicz, dyrektor gabinetu ministra, 
płk Marian Janic6. Ponadto, entuzjastą Moczara miał być, w opinii biografa „Mietka”, 
przynajmniej do 1968 roku, także gen. Wojciech Jaruzelski7. Jak dowodzi przywołany już 

1  W. Bieńkowski, Socjologia klęski: (dramat gomułkowskiego czternastolecia), Paryż 1971 r., s. 75. 
2  D. Stola, Rok 1968, [w:] Centrum władzy w Polsce 1948-1970, A. Paczkowski (red.), Warszawa 2003, s. 235. 
3  Określenia te zostały użyte przez Władysława Gomułkę podczas przemówienia wygłoszonego 19 

czerwca 1967 r. w Sali Kongresowej na VI Kongresie Związków Zawodowych. Zob. W. Gomułka, 
Stanowisko partii zgodne z wolą narodu: przemówienie wygłoszone na spotkaniu z warszawskim 
aktywem partyjnym 19 marca 1968, Warszawa 1968.

4  Osoby te, uznane za posiadające najwyższą władzę w państwie ze względu na przynależność do BP 
i Sekretariatu KC, wymieniają także: M. Rakowski, Dzienniki polityczne 1963–1966, t. 2, Warszawa 
1999, s. 276 oraz Franciszek Szlachcic, [w:] J. S. Mac, Przesłuchanie supergliny, Warszawa 1990, s. 52. 

5  D. Stola, op. cit., s. 228. 
6  K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar „Mietek”: biografi a polityczna, Warszawa 1998, s. 258. 
7  Ibidem. 
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autor biografi i Moczara, Krzysztof Lesiakowski, zmiany kadrowe w obrębiej MON i MSW 
sprzyjały umocnieniu pozycji Moczara, a nawet sukcesywnemu umacnianiu jego pozycji 
jako lidera „partyzantów”. Dysponując oddanym zapleczem politycznym w postaci 
wymienionych osób, wchodzących w skład kierownictwa MSW, „Mietek”, w opinii swoich 
zwolenników, miał szansę zastąpić Gomułkę na stanowisku I sekretarza Partii, lub, co wydaje 
się bardziej prawdopodobne, stać się osobą numer dwa w aparacie partyjno–państwowym. 
Sprzyjał temu, poza niespokojną atmosferą panującą w gremiach partyjnych, także ogólny 
program kierowany do społeczeństwa, wpisujący się zresztą w panujące i podsycane przez 
ośrodki propagandowe, nastroje antysemickie i nacjonalistyczne. Moczar bowiem uchodził 
za symbol swoiście pojmowanego patriotyzmu, tradycji kombatanckich i narodowych, co 
niewątpliwie silnie rezonowało na nastroje społeczne, kanalizując je w pożądanym przez 
Moczara i jego drużynę kierunku sprzeciwu wobec polityki „Wiesława”8. 

Trudno jednak jednoznacznie rozstrzygnąć, czy rzeczywistą intencją Moczara było 
objęcie stanowiska I sekretarza, czy też zarówno on, jak i jego drużyna dążyli jedynie 
do reorganizacji kadrowej aparatu partyjno–państwowego w takim stopniu, w jakim 
możliwe było zapewnienie Moczarowi pozycji numer dwa w Partii. Z pewnością jednak, 
jeśli istotnie do tego sprowadzały się jego aspiracje polityczne, to należy zauważyć, że 
ich urzeczywistnieniu sprzyjać mogła polityczna eliminacja Romana Zambrowskiego, 
wieloletniego członka najwyższych gremiów partyjnych, zdymisjonowanego ze 
stanowiska wiceprezesa NIK i usuniętego z partii pod pretekstem rzekomego udziału jego 
syna, Antoniego, w zamieszkach. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę i tę okoliczność, 
że strukturą odpowiedzialną za spreparowanie tej informacji było MSW9, to wówczas 
przekonanie, że eliminacja znaczących przeciwników politycznych Moczara stanowiła jego 
zasadnicze dążenie w rywalizacji wewnątrzpartyjnej, zdaje się być wysoce uprawnione. 

Z drugiej jednak strony istnieją świadectwa, które zdecydowanie zaprzeczają tezie, wedle 
której Moczar dążył do politycznej eliminacji Gomułki. W opinii Franciszka Szlachcica, 
wiceministra spraw wewnętrznych od 1962 r.: „Nie mieliśmy zamiaru przejęcia władzy. 
Nigdy o tym nie mówiono, nasza działalność nie była skierowana przeciwko Władysławowi 
Gomułce, jak sugerowały wrogie ośrodki. On był niekwestionowanym przywódcą 
partii. Mieczysław Moczar nic nie robił i nic by nie zrobił dla osłabienia autorytetu i roli 
Władysława Gomułki”10. Również Gomułka w  rozmowie z Rakowskim nie wyraził obaw 
w związku z ambicjami politycznymi Moczara. Wręcz przeciwnie. Potwierdził on niejako, 
iż silne więzi przyjacielskie i  lojalnościowe między nim a „partyzantami” wynikają ze 
wspólnoty doświadczeń jeszcze z czasów konspiracji. Wskazując m.in. na Zenona Kliszkę, 
Grzegorza Korczyńskiego i Mieczysława Moczara powiedział on: „ci towarzysze i ja to 
jedno i to samo”11. 

W kwestii Moczara i podporządkowanej mu grupy funkcjonariuszy należy także 
wskazać, że temat jego politycznych zamiarów i prowokacji MSW był skrzętnie omijany 
w dokumentacji partyjnej oraz raportach SB i MO. Ten nader istotny wątek został jednak 
podniesiony 05 lipca 1968 r., kiedy to Biuro Polityczne decydowało o obsadzie stanowiska 
ministra spraw wewnętrznych. Gomułka wypowiedział wówczas bardzo znamienną 
kwestię, z punktu widzenia prawdopodobnych dążeń do przejęcia władzy lub umocnienia 
wpływów przez Moczara: „Biorę pod uwagę, że jest to resort, z którym możemy mieć 
kłopoty. W marcu rozwiązywaliśmy pewne rzeczy, ale nie do końca. Pracownicy MSW 
pewne rzeczy robili na własną odpowiedzialność, ale nie powiedzieli, że dali polecenie (…) 

8  Ibidem., s. 320. 
9  Zob. „Biuletyny Wewnętrzne” MSW zamieszczone [w:] Marzec 1968: trzydzieści lat później: materiały 

konferencji [...]Dzień po dniu w raportach SB oraz Wydziału Organizacyjnego KC PZPR: aneks źródłowy, t. 
2, M. Zaremba (oprac.), Warszawa 1998 r., s. 26, 31. 

10  F. Szlachcic, Ze wspomnień ministra spraw wewnętrznych, „Życie Literackie”, 6 marca 1988, s. 4-5.
11  M. Rakowski, Dzienniki polityczne 1963-1966…., s. 37. 
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Kierownictwo partii powinno o wszystkim wiedzieć, co tam się dzieje. Jeżeli cokolwiek 
jest ukrywane przed kierownictwem partii, to może stwarzać niebezpieczeństwo (…) 
Niebezpieczeństwo stale istnieje, dlatego nad tym resortem trzeba mieć kontrolę. Lepiej, 
jeżeli będziemy mieć Moczara w KC, a w Ministerstwie niech będzie Świtała”12. 

4.  Edward Gierek i „grupa śląska”
Niezależnie jednak od tego, jaki ostatecznie cel przyświecał Moczarowi, faktem jest, iż 

poza jego osobą, uwikłaną niewątpliwie w walkę wewnątrzpartyjną, grupą, która odegrała 
o wiele bardziej znaczącą rolę w rywalizacji toczącej się na najwyższych szczeblach 
partyjnych, zważywszy na zmianę personalną na stanowisku I sekretarza KC PZPR w 
grudniu 1970 r., była grupa „śląska” skupiona wokół Edwarda Gierka, którego ambicje 
polityczne nie powinny wzbudzać większych wątpliwości, jeśli weźmiemy pod uwagę treść 
notatki sporządzonej w Moskwie w maju 1965 r., zawierającej pewne wskazania, co do 
sukcesji władzy po Władysławie Gomułce: „Gomułka nadal prowadzi politykę utrzymania 
równowagi w partii, starając się nie dopuścić do wzmocnienia któregoś z ekstremistycznych 
skrzydeł. W tej sprawie w pełni liczy na poparcie członka Biura Politycznego, I sekretarza KW 
w Katowicach, Gierka, który do tej pory nie uczestniczy w walce frakcyjnej (…) Gierek otoczył 
się »technokratami«, zjednoczył wokół siebie całą grupę (…) Gomułka patrzy na Gierka 
jako swego rodzaju gwaranta od nadmiernego wzmocnienia »grupy neostalinowskiej«. 
Ponieważ poszczególne grupy nie mogą dojść do porozumienia, to Gierek w obecnym czasie 
widocznie staje się jedynym pretendentem na stanowisko I sekretarza KC PZPR (…)”13.

Możliwość rychłej zmiany personalnej na stanowisku I sekretarza KC PZPR w połowie 
lat sześćdziesiątych XX w. ubiegłego wieku, zdaje się być już przesądzona. Okolicznościami, 
które stanowiły jej niewątpliwą antycypację, były jednak wydarzenia marcowe, zwłaszcza 
zaś spotkanie Gomułki z warszawskim aktywem partyjnym w dniu 19 marca. Wówczas to 
podczas przemówienia I sekretarza, skandowano okrzyki nie tylko na jego cześć, ale także 
Gierka, co sugerować by mogło, iż upatrywano w nim następcy „Wiesława”14. Wedle relacji 
samego Gierka, nie spodziewał się on wtedy tak entuzjastycznego stosunku do swojej osoby 
ze strony aktywu partyjnego, co więcej, uznał ją za celowo wymierzoną w niego prowokację 
ze strony grupy Moczara: „Ta sala była pod jego przemożnym wpływem i »ugotowanie 
mnie« w taki prymitywny sposób było absolutnie tzw. partyzantom na rękę”15. W innym 
miejscu swoich wspomnień, Gierek zapewnia: „Oniemiałem, kiedy wśród krzyków na 
Sali usłyszałem skandowanie mojego nazwiska na przemian z pseudonimem Gomułki. 
Długotrwałe skandowanie: »Wiesław – Gierek« nie tylko mnie zaskoczyło. Wiedziałem, 
że na tej sali mógł to uczynić wyłącznie ktoś, kto mi bardzo źle życzył. Z kamienną miną 
siedziałem w prezydium, zastanawiając się nad tym, jak dalej rozwinie się sytuacja w kraju 
i moje osobiste losy. Wiedziałem, że Gomułka mi tego nie wybaczy i będzie chciał pozbyć 
się mnie”16. Według opinii Jana Ptasińskiego, byłego wiceministra MBP oraz bliskiego 
współpracownika Moczara, „Gomułka zdawał sobie sprawę z politycznych aspiracji 
Gierka, jak również ze skupiania się wokół jego osoby niektórych działaczy, zwłaszcza ze 
sfer gospodarczych. Nie widział lub nie chciał widzieć swego konkurenta, nie widział też 
w nim swego następcy (…) w składzie ówczesnego Biura Politycznego Gierek nie miał zbyt 
wielkiego poparcia, mógł liczyć na Franciszka Waniołkę i chyba Józefa Cyrankiewicza, który 

12  P. Osęka, Komitet Centralny PZPR wobec Marca. Rok 1968 w świetle archiwów partyjnych, [w:] Marzec 
1968. trzydzieści lat później: materiały konferencji [...] Referaty, t. I, M. Kula, P. Osęka i M. Zaremba 
(red.), Warszawa 1998, s. 69. 

13  Tekst notatki zamieszczony został w monografi i J. Eislera, Siedmiu Wspaniałych: poczet pierwszych 
sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014, s. 269. 

14  J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 550–559. 
15  F. Szlachcic, Gorzki smak władzy: wspomnienia, Warszawa 1990, s. 89. 
16  E. Gierek, J. Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada (wywiad rzeka), Warszawa 1990, s. 42. 
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darzył go zaufaniem. Natomiast w aparacie KC i wśród niektórych pierwszych sekretarzy 
KW miał Gierek niewątpliwie większe poparcie. W kołach rządowych (ministrowie, 
wiceministrowie) w sposób niestrudzony na rzecz Gierka działał Szlachcic”17. 

Zarówno opinia Ptasińskiego, jak i późniejsze działania podjęte w grudniu 1970  r. 
przez ekipę Edwarda Gierka w celu ostatecznego odsunięcie Gomułki od władzy, poddają 
w wątpliwość szczerość intencji „gospodarza Śląska i Zagłębia” oraz autentyczność jego 
zaskoczenia zaistniałą sytuacją podczas spotkania z warszawskim aktywem partyjnym, 
jakiej dał on wyraz w zacytowanej uprzednio rozmowie z Januszem Rolickim. Niemniej 
jednak, należy także zauważyć, iż niezależnie od trudności metodologicznych związanych 
z ustaleniem dokładnego czasu, w którym Gierek zdecydował się przystąpić do otwartej 
walki o najwyższą władzę w PZPR, jego ewentualna współpraca z grupą Moczara wydaje 
się mało prawdopodobna, zważywszy na wzajemną niechęć obu tych postaci. Za o wiele 
bardziej uprawnione uznać należy przekonanie, że oba te skrzydła dążyły do realizacji 
swoich celów niezależnie od siebie. 

Warto natomiast scharakteryzować pokrótce środowisko polityczne, z którego 
wywodził się Edward Gierek, bowiem właśnie w tym aspekcie, wyprzedzając nieco tok 
niniejszego wywodu, należy upatrywać postępującej erozji jego wodzostwa w paksowskiej 
kontekście odmowy posłuszeństwa ze strony elity rządzącej oraz dynamiki i skuteczności 
formowania się kontrelity, mającej w przyszłości przejąć władzę. Otóż wedle przekonania 
Władysława Bieńkowskiego „(…) grupa byłych ZMP–owców składała się z  ludzi, dla 
których potrzeba działalności politycznej i organizacyjnej ambicja zrobienia kariery, 
były znacznie mocniejszym bodźcem niż ideologiczne przekonania, czy wiara we 
wzniosłość celów, do których dąży. Ta część wychowanków ZMP z natury skłonnych do 
oportunizmu i konformizmu stanowiła kierowniczy trzon ruchu młodzieżowego w okresie 
czternastolecia. (…) Trzeba stwierdzić, że była to najbardziej nieszczęsna grupa swego 
pokolenia. Wyjałowiona w procesie ogólnej selekcji, jaka się dokonywała, odpłynęły od 
niej elementy mające skłonność do samodzielnego myślenia, inwencji czy oryginalności, 
wykruszyli się wszyscy nie dość elastyczni, którzy swemu konformizmowi stawiali jednak 
jakąś granicę. Ci, którzy pozostali składali się w części z wyraźnych »nieudaczników«, 
ludzi, którzy błąkali się po peryferiach różnych dziedzin, przeważnie intelektualnych, 
nauki, nie mogąc się tam wybić, często przebrnąć bariery naukowych stopni, lub tkwiących 
w partyjnym czy państwowym aparacie nie widząc tam dla siebie perspektywy. Do tego 
doszlusowało sporo ludzi niepozbawionych zdolności i obrotności, bojowa grupa rycerzy 
szczęścia, która dostrzegła w zachodzących w kraju przeobrażeniach szansę dla siebie”18. 
Bezideowość pokolenia Edwarda Gierka mogłaby zatem stanowić kolejną przesłankę 
dla stwierdzenia, że wbrew późniejszym deklaracjom o braku osobistego interesu 
w ewentualnej zmianie personalnej na najwyższym stanowisku władczym, był on istotnie 
zainteresowany polityczną infamią Władysława Gomułki i zajęciem jego miejsca. 

Wraz z przejęciem pełni władzy zdecydował się on na zmianę większości 
dotychczasowego składu ekipy rządzącej19, co może świadczy o tym, że, istotnie, już 
w latach wcześniejszych przewidywał, iż w przypadku zajęcia miejsca „Wiesława”, nie 
będzie mógł sprawować władzy w sposób efektywny bez wymiany kierownictwa, czyli, 
innymi słowy, zastąpienia tych współpracowników Gomułki, którzy w nim właśnie 
upatrywali wodza i którzy partycypowali w jego gasnącej charyzmie jeszcze w 1970 
r. Gierek zresztą już podczas omawianego posiedzenia BP KC PZPR wyraźnie dał do 

17  J. Eisler, Siedmiu wspaniałych…, s. 272. 
18  W. Bieńkowski, op. cit., s. 75–76. 
19  Nie dotyczyło to jednak całości kierownictwa, gdyż jak wspominał po latach Gierek, uzasadniając 

fakt, iż zrezygnował z możliwości obsadzenia najważniejszych stanowisk partyjnych ludźmi z grupy 
„śląskiej”:„Aby być sekretarzem całej partii i przywódcą całego narodu, nie mogłem wprowadzić rządów 
dzielnicowych”, E. Gierek, J. Rolicki, Edward Gierek: replika: (wywiad rzeka), Warszawa 1990, s. 127.
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zrozumienia, że „jeśli przyjmie jednak funkcję I sekretarza, to z góry uczciwie zaznacza, 
że musi sobie dobrać odpowiednią ekipę. Nowy kierownik oznacza, że muszą pojawić się 
nowe twarze”20.

„Nowe twarze” pojawiły się bezpośrednio po wyborze na stanowisko I sekretarza, 
gdyż już 20 grudnia 1970 r., a zatem w dniu, kiedy formalności stało się zadość i Gierek 
został ofi cjalnie wybrany w sposób jednomyślny na przewodniczącego partii, zmiany 
kadrowe przedstawiały się następująco: do Biura Politycznego wybrani zostali: Edward 
Babiuch, Piotr Jaroszewicz, Jan Szydlak i Stefan Olszowski; na zastępców członków 
Biura Politycznego powołano natomiast: I sekretarza Komitetu Warszawskiego Józefa 
Kępę, ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Henryka Jabłońskiego, a także ministra 
obrony narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego; z kolei do Sekretariatu KC, obok 
Edwarda Gierka, weszli: Józef Tejchma, Jan Szydlak, Stefan Olszowski, Mieczysław 
Moczar, Artur Starewicz, Edward Babiuch, Kazimierz Barcikowski i Stanisław Kociołek 
(przeniesionego wkrótce do służby dyplomatycznej na stanowisku ambasadora w Belgii 
i  Luksemburgu). Z Biura Politycznego usunięto natomiast: Władysława Gomułkę i  na 
mocy wyroku komisji Kruczka, powołanej dla ustalenia odpowiedzialności za użycie 
wobec manifestantów broni, wyłączono go całkowicie z działalności politycznej; 
Zenona Kliszkę, Bolesława Jaszczuka i Ignacego Logę–Sowińskiego, którego ostatecznie 
delegowano za granicę jako ambasadora w Turcji.

Józefa Cyrankiewicza przesunięto na stanowisko przewodniczącego Rady Państwa, 
a jego miejsce na stanowisku Prezesa Rady Ministrów zajął Piotr Jaroszewicz21. 

20 grudnia 1970 r. Gierek zapewnił: „Podjęliśmy takie decyzje personalne, które 
w  swej treści zawierają zarówno niezbędną kontynuację, jak i niezbędne zmiany”22. 
Nie sposób jednak nie zauważyć, iż formując nowy skład ekipy rządzącej, Gierek usunął 
z kierownictwa partii tych działaczy, którzy za czasów Gomułki tworzyli grupę tych 
działaczy partyjnych, których charakteryzował niemalże wiernopoddańczy stosunek 
do „Wiesława”. Ponadto, jak zauważa Paweł Wieczorkiewicz w odniesieniu do zmian 
kadrowych po Marcu 1968 r.: „Ruchy kadrowe w elicie władzy, choć znaczne, są 
zatem nieporównywalne z generalną wymianą kadr, jaka nastąpiła po objęciu rządów 
przez Gierka. Pokolenia ZMP, które pojawiło się na politycznej scenie w początku lat 
sześćdziesiątych XX w., wtedy dopiero przejęło pełnię władzy w PRL”23.

 Jeśli natomiast dodatkowo weźmiemy pod uwagę fakt, iż za rządów Gierka 
„dowodem pełnej rehabilitacji i uznania marcowych zasług było wybranie (…) do 
naczelnych władz PZPR: Kąkola i Klasy na VI Zjeździe (1971 r.), Mikusia na VIII Plenum 
po VI Zjeździe (1973 r.), Spasowskiego na VII Zjeździe (1975 r.), utożsamianego zaś 
z  antysemicką czystą Walichnowskiego na IX (…) Zjeździe (1981 r.)”24, to wówczas 
przekonanie o sukcesywnym wyodrębnianiu się kontrelity z aparatu partyjno–
państwowego, skutecznej w dążeniu do zastąpienia dotychczasowej ekipy rządzącej, 
wydaje się być uprawnione. 

5.  Relacje wewnątrzpartyjne po Marcu’68
Jakościowo nowym zjawiskiem w obszarze autonomizacji władzy w połowie lat 

sześćdziesiątych XX w. były natomiast kontakty działaczy szczebla wojewódzkiego. 

20  Ibidem. 
21  J. Eisler, Grudzień 1970: geneza, przebieg, konsekwencje, wyd. 2 uzup., Warszawa 2012, s. 418, 

Stenogram VII Plenum KC PZPR z 20 grudnia 1970 r., [w:] Tajne dokumenty Biura Politycznego: Grudzień 
1970, Londyn 1991, s. 107–125, a także nota od wydawcy [w:] ibidem, s. vii (wg rzymskiej paginacji). 

22  Stenogram VII Plenum KC PZPR z 20 grudnia 1970 r., [w:] Tajne dokumenty…, s. 125. 
23  P. Wieczorkiewicz, Walka o władzę w kierownictwie PZPR w Marcu 1968, [w:] Marzec 1968…, s. 55. 
24  Ibidem, s. 57 wraz z przypisem. 
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Otóż, w sytuacji, gdy pomimo atmosfery kryzysu Biuro Polityczne nie zbierało się, zaś 
I sekretarz zachowywał wobec tego bierność, sekretarze wojewódzcy porozumiewali się 
między sobą za pomocą systemu specjalnej rządowej łączności telefonicznej. Zjawisko 
to dowiodło, że w scentralizowanej strukturze kratycznej, gdzie jeszcze wiele lat później 
zwalczano tzw. struktury poziome, w warunkach kryzysu politycznego, wykazywały one 
niezależność od władz centralnych, zaś sam aparat średniego szczebla nabierał nowego 
znaczenia25. Tego rodzaju konsekwencje w postaci kryzysu władzy przebiegającego przede 
wszystkim na najwyższych jej szczeblach ukazują jak bardzo złożony miał on charakter, 
jak głębokie konsekwencje pociągał za sobą w rozmaitych aspektach podporządkowania 
hierarchicznego, przyczyniając się do specyfi cznego zatarcia przyczyn i skutków 
konfl iktogennej sytuacji w partii, nieograniczającej się bynajmniej do rozgrywek 
personalnych w kręgach kierowniczych. 

Niezależnie jednak od tego w jakim stopniu wydarzenia marca 1968 r. dotknęły 
działaczy partyjnych niższych szczebli26, należy odnotować najważniejsze zmiany 
w zakresie polityki kadrowej. Otóż do Biura Politycznego w lipcu 1968 r. weszli, poza 
Gomułką: Józef Cyrankiewicz, Edward Gierek, Bolesław Jaszczuk, Stefan Jędrychowski, 
Zenon Kliszko, Stanisław Kociołek, Władysław Kruczek, Ignacy Loga–Sowiński, Marian 
Spychalski, Ryszard Strzelecki i Józef Tejchma. Z kolei w składzie Sekretariatu KC znaleźli 
się: Władysław Gomułka, Bolesław Jaszczuk, Zenon Kliszko, Mieczysław Moczar, Stefan 
Olszowski, Artur Starewicz, Ryszard Strzelecki, Jan Szydlak i Józef Tejchma27. Spośród 
wymienionych postaci Józefa Tejchmę i Stanisława Kociołka zaczęto traktować z czasem jako 
potencjalnych następców „Wiesława”. Warto zauważyć, że niedostatecznie przemyślaną 
decyzją „Wiesława” było natomiast odsunięcie od kierownictwa prominentnych 
działaczy, kojarzonych z grupą puławską. Dotyczyło to m.in. dotychczasowego zastępcy 
członka KC Henryka Korotyńskiego oraz Artura Starewicza. Co do zwiększenia zakresu 
podporządkowania MSW i MSZ, Gomułka powierzył stanowiska wicepremierów tego 
ostatniego Adamowi Kruczkowskiemu i  Zygfrydowi Woźniakowi, którzy otrzymali 
zadanie, wraz z delegowanym przez MSW Szlachcicem, pokierować zmianami kadrowymi 
w służbie dyplomatycznej. Nie doszło jednak do zmiany najważniejszej: Gomułce nie 
udało się bowiem odsunąć od władzy Edwarda Gierka, który co więcej zyskał gabinet 
wicepremiera28. Niebawem miało się okazać, że brak tej decyzji lub niemożność jej podjęcia, 
były brzemienne w skutkach. 

Warto w tym miejscu przytoczyć nad wyraz trafną ocenę Władysława Bieńkowskiego 
co do sytuacji społeczno-politycznej, funkcjonowania mechanizmów władzy, oraz 
zakulisowych działań koterii, zainteresowanych jej przejęciem, mającą charakter 
antycypacyjny, a zarazem syntetyzującą stan wzajemnych oddziaływań w poszczególnych 
segmentach struktury społeczno-politycznej. Ukazuje ona istotę procesu erozji 
wodzostwa Gomułki w ściśle określonym kontekście wyłaniania się znaczącej kontrelity 
z aparatu partyjno-państwowego oraz rozpaczliwych prób utrzymania status quo, 
przy jednoczesnym całkowitym niezrozumieniu najbardziej elementarnych przejawów 
zmierzchu swojej władzy: „Z tego stanowiska, podtrzymywanego inercją układu, 
przywódca partii usiłował opanować sytuację, odzyskać część utraconego terenu, ocalić 
trochę ze swojego autorytetu. Udało mu się, przez narzucenie nadzwyczajnych rygorów, 
opanować salę zjazdową, zapobiec demonstracjom i utrzymać niezmieniony w zasadzie 
skład kierownictwa. Za główny polityczny sukces osiągnięty na Zjeździe można uważać 

25  D. Stola, op. cit., s. 246. 
26  Według Krystyny Kersten wydarzenia marcowa przyczyniły się do niewyobrażalnej w innej sytuacji 

wymiany kadr na niższych szczeblach partii, nie zaś na szczycie partyjno–państwowej hierarchii, 
zob. K. Kersten, Polacy, Żydzi, komunizm: anatomia półprawd 1939–1968, Warszawa 1992, s. 166. 

27  J. Eisler, Grudzień 1970…, s. 37–38. 
28  P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 52 – 55. 
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stworzenie wrażenia akceptacji istniejącego układu sił, wrażenia podporządkowania się 
kierownictwu. Były to jednak zwycięstwa pozorne. Procesy wewnętrzne przekroczywszy 
punkt krytyczny rozwijały się z przyśpieszoną prędkością – rozkład w aparacie władzy, 
dezorganizacja życia gospodarczego i społecznego, zniecierpliwienie mas, które utraciły 
wiarę, że kierownictwo potrafi  wyprowadzić kraj z pogłębiającej się depresji”29. Trudno 
o bardziej wnikliwą analizę ówczesnej kryzysowej sytuacji, ukazującej całe spektrum 
skomplikowanych powiązań i oddziaływań pomiędzy poszczególnymi podmiotami 
struktury władzy. Mamy tu bowiem do czynienia z jednoczesnym ukazaniem rozpadu 
więzi lojalnościowych w aparacie partyjnym, przy jednoczesnej utracie zaufania ze strony 
mas społecznych i pogłębiającej się apatii na tym najbardziej fundamentalnym poziomie 
struktury kratycznej. 

6.  Wnioski
Dokonując zatem rekapitulacji powyższych rozważań należy wskazać, że pierwsze 

symptomy przyśpieszenia erozji wodzostwa Władysława Gomułki dały o sobie znać 
w połowie lat sześćdziesiątych XX w. na skutek pogłębiającego się skonfl iktowania 
w kierownictwie partyjnym. Przełomowym momentem dla ich uzewnętrznienia okazał 
się Marzec 1968 r., podczas którego, obok buntu studentów i intelektualistów, nastąpiła 
krystalizacja poszczególnych ogniw partyjnych, spośród których „partyzanci” i „grupa 
śląska”, zwana też „katowicką”, stały się tymi frakcjami politycznymi, które w miarę 
upływu czasu stały się znaczącymi (tj. skutecznymi w dążeniu do przejęcia władzy) 
kontrelitami w aparacie partyjno–rządowym. W tym samym czasie nastąpiła odmowa 
posłuszeństwa wodzowi ze strony dotychczasowej elity rządzącej, czego pierwsze 
sygnały pojawiły się podczas kolejnych wyborów I sekretarza KC PZPR podczas V Zjazdu 
PZPR w dniach 11–16 listopada 1968 r. 

Mając zatem na uwadze wszystkie wymienione powyżej kwestie trudno 
jednoznacznie skonstatować, czy Gomułka wyszedł z tej wewnątrzpartyjnej walki 
obronną ręką. W krótkiej perspektywie czasowej z pewnością odniósł zwycięstwo. Nie 
został bowiem odsunięty od władzy, zaś w listopadzie 1968 r., podczas V Zjazdu PZPR, 
został ponownie wybrany na stanowisko I sekretarza.30 Niewątpliwie jednak w aparacie 
partyjno–państwowym w sposób jaskrawy ujawniły się daleko idące podziały, zaś 
poszczególne ogniwa aparatu partyjno– państwowego weszły na drogę jawnej odmowy 
posłuszeństwa wodzowi31. Według Stanisława Trepczyńskiego podczas V Zjazdu PZPR 
znaczna część kierownictwa podjęła starania o zmianę personalną na stanowisku 
I sekretarza Partii, czego Gomułka miał pełną świadomość: „Miały wtedy miejsca 
manipulacje podczas głosowania, kiedy to komitety wojewódzkie zaczęły grać swoją 
rolę, uruchomiły delegatów, żeby skreślać jednych, a popierać drugich. Doszło do takiej 
pamiętnej sytuacji, gdy Wiesław został wybrany, autentycznie się wzruszył i  nawet 
łzy pokazały mu się w oczach. Jak gdyby on też już czuł, że to jest właściwie koniec, że 
ostatni raz został wybrany I sekretarzem i że być może nie powinien nim zostać”32. 

29  W. Bieńkowski, op. cit., s. 72-73. 
30  J. Eisler, S. Trepczyński, Grudzień’70: wewnątrz „Białego Domu”, Warszawa 1991, s. 76. 
31  Por. zapis z dn. 29 stycznia 1969 r. zawarty w: M. Rakowski, Dzienniki polityczne 1969–1971, t. 4, 

Warszawa 2001, s. 31. 
32  J. Eisler, S. Trepczyński, op. cit., s. 76. 
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Francuska służba dyplomatyczna w Polsce wobec Marca 
1968 r. Wybrane zagadnienia

1.  Wstęp
Marzec 1968 r. w Polsce Ludowej nie wywołał bezpośredniego oddźwięku na arenie 

międzynarodowej. Dyplomaci zachodni nie protestowali, ponieważ wydarzenia 
marcowe traktowali jako wewnętrzne sprawy polskie. Zarówno propaganda w kraju, 
jak i dyplomacja polska przedstawiały te wydarzenia jako protest zmanipulowany, 
wykorzystywany przez czynniki opozycyjne władzy. Według badań Piotra Madajczyka 
wydarzenia w Polsce nie były dominujące w prasie zachodniej1, jakkolwiek na przykładzie 
Francji widać, że były obecne na łamach gazet, szczególnie „Le Monde”. 

Mimo braku ofi cjalnych reakcji przywódców krajów zachodnich, mieli oni wiedzę 
o sytuacji w Polsce. Relacje z tych wydarzeń i swój stosunek do nich dostarczały im 
przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce. W swoim artykule chciałam poświęcić 
szczególną uwagę Francji. Zagadnienie relacji politycznych między PRL a Francją z drugiej 
połowy lat sześćdziesiątych XX w. podejmowali w licznych publikacjach Dariusz Jarosz 
i Maria Pasztor2. Stosunki polsko-francuskie w latach sześćdziesiątych XX w. układały się 
w cieniu uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, do czego dążyła polska dyplomacja3. 
Od połowy lat sześćdziesiątych XX w. gen. Charles de Gaulle zapoczątkował nowy kurs 
w polityce zagranicznej, kierowany na zbliżenie z ZSRR i „krajami demokracji ludowej”, 
co miało stanowić odpowiedź Francji na zbliżenie USA i RFN i zapewnić jej mocarstwową 
pozycję. Z drugiej zaś strony dużą rolę odgrywały dążenia strony polskiej do wznowienia 
stosunków z Francją, od której oczekiwano potwierdzenia zachodniej granicy Polski. 
Kontakty zapoczątkowane wizytą premiera Józefa Cyrankiewicza w Paryżu we wrześniu 
1965 r. rozwijały się w kolejnych latach, doprowadzając m.in. do wizyty prezydenta de 
Gaulle’a w Polsce we wrześniu 1967 r. Jakkolwiek de Gaulle ofi cjalnie nie potwierdził 
zachodniej granicy Polski, to jednak wizyta na Górnym Śląsku wyrażała jego stanowisko, 
szczególnie w Zabrzu, gdzie 9 września 1967 r. wypowiedział słowa: „Vive Zabrze (…), 
la plus polonaise de toutes les villes polonaises”4. Wywołało to reakcje władz RFN i było 
nagłośnione w prasie niemieckiej. W przemówieniu de Gaulle’a 11 września w polskim 
sejmie określił on, że granice polskie Francja uznaje od 1944 r. Z ustaleń pomiędzy 
przywódcami Polski i Francji: Władysławem Gomułką i gen. de Gaulle’em, wynikało, że 
jakkolwiek istniały między nimi sporne kwestie (m.in. w kwestii zjednoczenia Niemiec), 
to obaj byli zadowoleni z rozmów i spotkanie umocniło stosunki polsko-francuskie5.

1 Powołuje się on na dokumenty MSZ oraz badania Jacka Tebinki, który analizował sytuację w Wielkiej 
Brytanii. Zob. P. Madajczyk, Dyplomacja polska w latach sześćdziesiątych, [w:] Historia dyplomacji 
polskiej, t. VI: 1944/1945–1989, W. Materski, W. Michowicz (red.), Warszawa 2010, s. 654; J. Tebinka, 
Nadzieje i  rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970, Warszawa 2005, s. 319.

2 D. Jarosz, M. Pasztor, Stosunki polsko-francuskie 1944–1980, Warszawa 2008; M. Pasztor, Między 
Paryżem, Warszawą i Moskwą. Stosunki polsko-francuskie w latach 1954–1969, Toruń 2003.

3 M. Pasztor, Problem Odry i Nysy Łużyckiej w polityce Francji wobec Republiki Federalnej Niemiec w latach 
1959–1969, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2005, t. 5, nr 2, s. 89–113.

4 M. Pasztor, Francja i Wielka Brytania wobec polskiej granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej 
w  latach 1958–1967, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2003, t. XXXVIII, 
s.  147–182; T. Schramm, Le Général de Gaulle et la Pologne 1940–1967, [w:] Les relations entre la 
France et la Pologne au XXe siècle, B. Michel, J. Łaptos (red.), Kraków 2002, s. 175.

5 Rozmowa z cztery oczy między gen. Charles’em de Gaulle’em i Władysławem Gomułką, oprac. 
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Wydarzenia marca 1968 r. swój początek wzięły w czerwcu 1967 r., kiedy na Bliskim 
Wschodzie doszło do konfl iktu arabsko-żydowskiego. 5 czerwca 1967 r. Izrael zaatakował 
Egipt i rozpoczął w ten sposób wojnę sześciodniową. Obie strony konfl iktu miały 
wsparcie międzynarodowych mocarstw, toteż w rzeczywistości był to konfl ikt między 
stronami „zimnej wojny” USA i ZSRR. Ofi cjalnie władza w Polsce przyjęła stanowisko 
proarabskie, jednakże wiele osób sympatyzowało z Izraelem. Przemówienie Gomułki 
wygłoszone na VI Kongresie Związków Zawodowych 19 czerwca 1967 r., w  którym 
wypowiedział określenie „piąta kolumna” w odniesieniu do ludności żydowskiej, 
rozpoczęło kampanię antysemicką w Polsce. 

W artykule spróbuję pokazać, w miarę dostępności źródeł, jak widziała i oceniała 
wydarzenia w marcu 1968 r. francuska służba dyplomatyczna w Polsce. Francja w 
tym czasie miała w Polsce ambasadę w Warszawie oraz dwa konsulaty: w Warszawie 
i  konsulat generalny w Krakowie. Ambasadorem francuskim w Polsce w omawianym 
okresie był Arnauld Wapler (1966–1970), a w Krakowie konsulem był Patrice Le Cruyer 
de Beauvais (1965–1968), a następnie Jean Honnorat (maj 1968–1972)6. Bazą źródłową 
artykułu są depesze i analizy wysyłane przez ambasadora Francji w Polsce do ministra 
spraw zagranicznych w Paryżu, a także raporty i analizy wysyłane przez konsula 
w  Krakowie do ambasady Francji w Warszawie i MSZ w Paryżu. Ponadto niezwykle 
ciekawe informacje dostarczają dokumenty komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, 
które są źródłem wtórnym, ale w niektórych przypadkach wyjaśniają wiele niejasności. 

Informacje dotyczące wydarzeń studenckich w marcu 1968 r. i stanu wiedzy 
dyplomatów francuskich na ten temat przedstawiła w artykule na łamach Polskiego 
Przeglądu Dyplomatycznego Anna Kamińska7. Źródłem wiedzy ambasadora Waplera 
oraz konsula de Beauvais były głównie rozmowy z przedstawicielami opozycji, 
dziennikarzami oraz naukowcami, ogólnokrajowa i lokalna prasa oraz bezpośrednia 
obserwacja wydarzeń. Marzec 1968 r. obejmował wiele nurtów8. W artykule chciałam 
przedstawić opinie francuskiej służby dyplomatycznej w Polsce na temat ruchu 
studenckiego, kampanii antysemickiej, działań partii wobec inteligencji oraz polityki 
władzy komunistycznej w marcu 1968 r. 

2.   Ambasador francuski Arnauld Wapler wobec studentów
Ambasada Francji w Warszawie od 1957 r. mieściła się w dwupiętrowym budynku przy 

ul. Pięknej 19. Kierownictwo placówki mieszkało w wolnostojących willach, a szeregowi 
pracownicy w blokach. Budynek ambasady właściwie składał się z dwóch oddzielnych, 
dwupiętrowych bloków, które połączono podziemnym łącznikiem. Departament II 
MSW prowadził sprawę obiektową wobec Ambasady Francji o kryptonimie „Diadem”10. 

W. Jarząbek, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2005, t. 5, nr 2, s. 4–8. 
6 M. Komaniecka-Łyp, Inwigilacja francuskiej dyplomacji w Polsce przez aparat policyjny PRL w I połowie 

lat siedemdziesiątych XX w. Zarys problemu, [w:] „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…”. PRL 
w latach 1970–1975, M. Bukała, D. Iwaneczko (red.), Rzeszów 2018 [w druku].

7 A. Kamińska, Polska w oczach francuskiego ambasadora Arnaulda Waplera: marzec 1968 – kwiecień 
1970, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2010, nr 1 (53), s. 117–152.

8 J. Eisler, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991 r.; idem, Polski rok 1968, 
Warszawa 2006 r.; Marzec 1968 w dokumentach MSW, wstęp i red. F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, 
P.  Tomasik, t. 1, Niepokorni, Warszawa 2008; t. 2, Kronika wydarzeń, cz.1, Warszawa 2009; t. 2, 
Kronika wydarzeń, cz. 2, Warszawa 2015.

9 Po 1945 r. pierwszą siedzibą ambasady francuskiej była willa przy u. Zakopiańskiej 9c na Saskiej 
Kępie. Ze względu na trudności lokalowe attachat handlowy mieścił się przy ul. Zwycięzców 16, a 
konsulat przy ul. Willowej na Mokotowie. Zob. P. Pleskot, Dyplomata, czyli szpieg? Działalność służb 
kontrwywiadowczych PRL wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Warszawie (1956–1989), t. 1 
Generalia, Warszawa 2013, s. 28.

10  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Biuro Udostępniania (BU), 003273/280, t. 1–40, 
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W skład ambasady wchodziły piony: wydział polityczny, attachat wojskowy, attachat 
kulturalny oraz attachat handlowy.

Arnauld Wapler przybywając na placówkę dyplomatyczną do Warszawy w 1966 
r. miał 54 lata. Przyjęty do francuskiej służby dyplomatycznej w czerwcu 1939 r., 
posiadał doświadczenie z wielu placówek. W latach 1940–1941 był attaché w Belgradzie. 
Następnie do 1942 r. pracował w administracji centralnej, gdzie zajmował się 
informacją i prasą. Przed zdymisjonowaniem przez rząd Vichy, Wapler był do grudnia 
1943 r. drugim sekretarzem w Bernie. Do pracy w Quai d’Orsay Wapler powrócił w 1945 
r., potem jako radcę skierowano go do Waszyngtonu. W latach 1950–1952 zajmował 
się w  administracji centralnej kwestiami europejskimi. Potem kolejno do 1964 r. był 
pierwszym radcą w  Ankarze, radcą-ministrem w Rzymie i Londynie. Przed objęciem 
placówki w Warszawie, Wapler powrócił jeszcze do pracy w centrali, gdzie był zastępcą 
dyrektora do spraw politycznych. Przybywając więc do Warszawy na stanowisko 
ambasadora, Wapler miał już doświadczenie w polityce wschodniej Europy. Był 
zwolennikiem de Gaulle’a, premiera Georges’a Pompidou, zaufanym ministra spraw 
zagranicznych Maurice’a Couve de Murville11. 

W momencie wybuchu wydarzeń marcowych na Uniwersytecie Warszawskim 
8 marca 1968 r. ambasador Wapler był nieobecny w Warszawie. Pierwsze jego telegramy 
z 9 i 11 marca 1968 r. do ministra spraw zagranicznych Maurice’a Couve de Mourville’a 
informowały, że doszło do wystąpień przeciwko władzy w Polsce. Wyjaśnił w nich, że 
geneza tych wydarzeń wiąże się ze zdjęciem „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka 
w Teatrze Narodowym w końcu stycznia 1968 r. i manifestacją młodzieży pod teatrem 
i pomnikiem Adama Mickiewicza. Ponadto informował, że władza w Polsce zirytowana 
manifestacją młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim wysłała przeciw nim 
milicjantów w cywilu (policiers en civil). Podsumowując, konsul próbował wyjaśnić, że te 
manifestacje zostały wywołane w pewnym celu. W Polsce sprzyjał takim wystąpieniom 
niepokój intelektualistów oraz atmosfera społeczna i polityczna. Wskazywał 
tutaj na przykład Czechosłowacji, który mógł pociągać studentów, a szczególnie 
swobody uzyskane w trakcie „praskiej wiosny”. Świadczyły o tym hasła głoszone 
przez studentów: „Niech żyją Czesi”, „Wolność”, „Demokracja”. Podał również 
informacyjnie, jak oceniała te wydarzenia polska prasa. Dziennik „Życie Warszawy”, 
jedno z najpopularniejszych pism PRL (obok „Trybuny Ludu”), informowało, że 
odpowiedzialnymi za te wystąpienia są „chuligani”, którzy wykorzystują młodzież 
dla swoich celów. Wapler w telegramie zwracał uwagę, że publikacja tego artykułu 
pokazała, że władza jest świadoma możliwych konsekwencji demonstracji takich jak 
8 marca12. W kolejnym telegramie z 11 marca Wapler informował ministra, że podczas 
starć młodzieży z milicją na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej 
zostało dużo rannych, a wiele też osób zostało aresztowanych. Zwrócił też uwagę na 
fakt, że wydarzenia te były opisywane przez prasę, co nie było czynione przez kilkanaście 
lat wcześniej. Prasa wskazywała, że inspiratorami wystąpień są dzieci klasy średniej 
(burżuazyjnej), często pochodzenia żydowskiego. Podano 15 nazwisk osób piastujących 
wysokie stanowiska w administracji partyjnej i rządowej oraz osób ze środowiska nauki 
i  kultury m.in. znanych dziennikarzy i profesorów13. W kolejnym telegramie z tego 
samego dnia Wapler pisał o żądaniach, z jakimi występowali studenci. Wskazywał, że 

Sprawa obiektowa krypt. „Diadem” dot. działalności placówek dyplomatycznych Francji; AIPN, 
BU, 01216/1, t. 1–105, Materiały operacyjne przechowywane poza teczkami operacyjnymi dot. 
obserwacji fi gurantów obiektu krypt. „Diadem” (ambasada Francji).

11 Annuaire diplomatique et consulaire de la République Française pour 1966, Paris 1966, s. 949.
12  Archives du Ministere des Aff aires Etrangeres, Europe (AMAE EU), AMAE, EU 1961–1970, Pologne, 

t. 283, [b.p.], télégramme [dalej : tél.] à l’arrivée nr 334, 09.03.1968 r., Varsovie.
13  AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], tél. à l’arrivée nr 340–342, 11.03.1968 r., Varsovie.
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akceptowali socjalizm, ale domagali się polityki mniej rygorystycznej i więcej wolności 
w sprawach kulturalnych. Wapler zauważył, że trzeciego dnia wystąpień studenckich, 
milicja wykazała zdenerwowanie, ponieważ na niej ciążyła odpowiedzialność za 
utrzymanie porządku, a młodzież była nadal nieprzewidywalna14. W depeszy z 12 marca 
1968 r. Wapler informował, że uzyskał znacznie więcej informacji, w stosunku do tych, 
które podał we wcześniejszych telegramach. Chodziło o powód wystąpień – dowiedział 
się, że bezpośrednią ich przyczyną była decyzja rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
Stanisława Turskiego usunięcia z uczelni dwóch studentów, którzy zorganizowali wśród 
młodzieży akademickiej protest wobec zakazu grania sztuki „Dziady”. Wskazywał na 
osamotnienie studentów i brak poparcia społeczeństwa. Uważał, że przez to żądania 
studentów nie zostaną spełnione przez władze15.

W telegramie z 12 marca 1968 r. ambasador podał o udziale robotników 
w  wydarzeniach marcowych. Pisał, że w fabrykach i zakładach pracy organizowane 
były spotkania popierające partię i potępiające studentów. Informował, że robotnicy, 
jak i  społeczeństwo warszawskie nie było ostatecznie solidarne w walce o wolność, 
którą prowadzili intelektualiści16. W depeszy z 18 marca stwierdził, że władze 
starały się stwarzać przepaść między studentami i robotnikami. Temu miało służyć 
rozpowszechnianie pogłosek, że intelektualiści znajdowali się pod wpływem Żydów, 
którzy działali przeciw interesom Polski. Z drugiej strony część tych robotników 
i studentów i odmawiała interweniowania przeciw nim. Ambasador dostrzegał więc, że 
robotnicy zostali wykorzystani przez władze17. 

19 marca 1968 r. Gomułka wygłosił przemówienie w Sali Kongresowej Pałacu Kultury 
i Nauki. Ambasada Francji miała tłumaczenie tego przemówienia już następnego dnia. 
W przemówieniu Gomułka najpierw odniósł się do protestów środowiska literatów, 
atakując Stefana Kisielewskiego i Pawła Jasienicę, którzy wypowiadali się na zebraniu 
ZLP 29 lutego, kiedy przyjęto rezolucję przeciw zdjęciu ze sceny „Dziadów”. Gomułka 
następnie mówił o zajściach studenckich, a na końcu podkreślał sojusz z ZSRR. 
Ambasador w depeszach do ministra zwrócił uwagę, że Gomułka przemawiał w imieniu 
kierownictwa partii oraz Biura Politycznego i Komitetu Centralnego. Chciał pokazać 
opinii publicznej i dziennikarzom zagranicznym, że wyraża wspólne stanowisko 
ekipy rządzącej. Uwagę ambasadora zwracało również podkreślanie sojuszu z ZSRR. 
Ambasador zauważył, że studenci byli niezadowoleni z przemówienia, ponieważ chcieli 
spełnienia swoich żądań, a w przemówieniu była mowa tylko o dialogu18.

3.   Ambasador Arnauld Wapler wobec kampanii antysemickiej
Kampania antysemicka w Polsce rozpoczęła się po wystąpieniu I sekretarza 

Władysława Gomułki 19 czerwca 1967 r. na Kongresie Związku Zawodowych. Przedstawił 
on analizę kryzysu bliskowschodniego, a na końcu zachęcił do emigracji Polaków 
żydowskiego pochodzenia, którzy poparli Izrael19. 17 listopada 1967 r. ambasador Wapler 
w obszernej depeszy informował ministra spraw zagranicznych Francji o kampanii 
antysemickiej w prasie polskiej. W depeszy tej powoływał się na wcześniejszą depeszę, 
wysyłaną zaraz po wystąpieniu Gomułki, transmitowanym przez radio20. Wapler pisał, 

14 AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], tél. à l’arrivée nr 342, 11.03.1968 r., Varsovie.
15 AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], tel. à l’arrivée nr 346–350, 12.03.1968 r., Varsovie.
16  Ibidem.
17 AMAE, EU 1961–1970, t. 283, [b.p.], depêche nr 423, Arnauld Wapler, Ambassadeur de France en 

Pologne au Ministre des Aff aires Etrangères, Les manifestations d’etudiants, 18.03.1968 r., Varsovie.
18 AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], tel. à l’arrivée nr 392–399, 20.03.1968 r., Varsovie; D. 

Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000, s. 42.
19 D. Stola, op. cit., s. 43–46.
20 AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 311, [b.p.], depêche nr 1189, Arnauld Wapler, Ambassadeur de 
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że społeczeństwo bardziej niż kwestie wojny na Bliskim Wschodzie interesowały tzw. 
dawne demony antysemityzmu. Zostały one obudzone przez kampanię prasową wokół 
książki Tadeusza Walichnowskiego „Izrael i NRF”21. Wapler opisując tę książkę, powołuje 
się na dziennik katolicki „Słowo Powszechne”, będący organem Stowarzyszenia „Pax”. 
Zaczyna się ona dogłębnym rysem historycznym od czasów starożytnych, po utworzenie 
państwa Izrael i stosunki między nim a NRF. Ambasador Wapler prawdopodobnie 
nie wiedział, że Walichnowski był funkcjonariuszem MSW, który w  czerwcu 1967 r. 
obronił pracę doktorską pt. „Rola państwa Izrael w założeniach polityki Niemieckiej 
Republiki Federalnej”. Tezy tej pracy zostały wykorzystane w resorcie do prowadzenia 
antysyjonistycznej kampanii propagandowej. Pułkownik Walichnowski z dnia na dzień 
stał się ekspertem od spraw Izraela i syjonizmu i został mianowany wicedyrektorem 
Departamentu III, w którym był odpowiedzialny za wydział do spraw mniejszości 
narodowych22. W kolejnej depeszy (nr 1291) Wapler przedstawił dyskusję toczoną 
na łamach prasy na temat antysemityzmu23. Badając dokumenty wysyłane przez 
ambasadora francuskiego nasuwa się pytanie, czy ambasador Wapler dostrzegał tylko 
kampanię antysemicką na łamach prasy, czy też wiedział, że była ona zakrojona na 
większą skalę i obejmowała czystki w szeregach partii i aparacie bezpieczeństwa. 
Odpowiedź na te pytania znajdziemy w późniejszych dokumentach. 

W marcu 1968 r. rozpoczął się nowy rozdział kampanii antysyjonistycznej. Władze 
partyjne w Warszawie lansowały tezę o syjonistycznej inspiracji buntu młodzieży, 
czyli rozpowszechniały przekonanie, że wystąpienia studentów były zainicjowane 
przez studentów mających żydowskie korzenie, których rodzice w pewnym okresie 
czasu pełnili wysokie stanowiska w aparacie partyjnym i bezpieczeństwa24. W połowie 
kwietnia 1968 r. ambasador Wapler wysłał do Paryża obszerną trzynastostronicową 
analizę „kwestii żydowskiej w Polsce”. Zawierała ona rys historyczny stosunków 
polsko-żydowskich oraz opis i ocenę wydarzeń w Polsce25. Najistotniejsze w  tej 
pierwszej części było stwierdzenie, że Polska na przestrzeni dziejów była krajem 
tolerancyjnym, który chętnie przyjmował Żydów. Ambasador miał wiedzę 
o  prześladowaniach Żydów w Polsce w okresie międzywojennym i pogromach po II 
wojnie światowej. Informował, że w połowie lat sześćdziesiątych XX w. w Polsce liczba 
Polaków żydowskiego pochodzenia i Żydów nie przekraczała 30 tys. Oceniając postawę 
Władysława Gomułki wobec Żydów, wskazywał, że pomimo faktu, że jego żona była 
Żydówką, to po październiku 1956 r. rozwijała się w Polsce atmosfera nieprzychylna 
Żydom. Po wybuchu wojny sześciodniowej, członkowie klubu młodzieżowego „Babel”, 
który działał przy warszawskim oddziale Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów 
w Polsce, cieszyli się ze zwycięstwa armii izraelskiej. Ambasador wskazywał, że ten 
fakt wystarczył, aby Gomułka 19 czerwca 1967 r. skrytykował postawę Żydów polskich, 
którzy pokazali, że bardziej byli proizraelscy niż propolscy. Polska prasa zaczęła 
kierować się deklaracją Gomułki wygłoszoną 19 czerwca, którą Wapler sformułował 
następująco: „tous ceux, qui ne se rangent pas derrière le partii et le gouvernement 
sont déclarés partisans des Juifs” („wszyscy ci, którzy nie opowiadają się za partią 

France en Pologne au Ministre des Aff aires Etrangères, D’une manifestation d’antisémitisme dans 
la presse polonaise, 17.11.1968 r., Varsovie.

21 T. Walichnowski, Izrael a NRF, Warszawa 1967; idem, Izrael – NRF a Polska, Warszawa 1968.
22 D. Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce…, s. 67–68. 
23 AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 311, [b.p.], depêche nr 1291, Arnauld Wapler, Ambassadeur de 

France en Pologne au Ministre des Aff aires Etrangères, Des Juifs et des Polonais, 13.12.1967 r., 
Varsovie.

24 P. Osęka, Marzec’68, Kraków 2008, s. 228–238.
25 AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 311, [b.p.], depêche nr 508, Arnauld Wapler, Ambassadeur de 

France en Pologne au Ministre des Aff aires Etrangères, La question juive en Pologne, 17.04.1968 r., 
Varsovie. 
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i rządem, zadeklarowali się jako zwolennicy Żydów”26. Wapler wskazywał, że władza 
oskarżyła syjonizm za główny powód wszelkich wystąpień społecznych. Pokazywał 
również, że opinia publiczna nie robiła jakiś analiz, ale generalnie nie pochwalała 
działań władzy, jakkolwiek duża część Polaków faktycznie nie lubiła Żydów. Badania 
historyków polskich pokazują, że postawa Polaków w tym czasie była zróżnicowana: 
część przyłączała się do kampanii antysemickiej, część również udzielała pomocy 
tym, których atakowano27. 

Analiza dokumentów francuskich pozwala wysnuć wniosek, że Wapler nie 
ulegał retoryce propagandowej władz i dostrzegał jej manipulacje. Wapler pisał 
w depeszy z kwietnia 1968 r., że od pierwszego dnia wystąpień studentów, władze 
i prasa odpowiedzialnością za ich organizowanie obarczyły młodzież żydowskiego 
pochodzenia, szczególnie z klubu „Babel”. Wapler wiedział, że w rzeczywistości 
młodzież z klubu „Babel” nie zajmowała się przygotowaniem manifestacji, 
ponieważ w klubie organizowane były wykłady z doktryny socjalizmu, odpowiednio 
do polityki głoszonej przez władze. Ale władze lansowały tezę o inspirowaniu 
wystąpień studenckich przez Żydów. Najpierw 11 marca 1968 r. I sekretarz KW 
PZPR Józef Kępa skrytykował działalność Żydów. Dwa dni później Edward Gierek, 
I sekretarz Komitetu Katowickiego partii oświadczył na spotkaniu w Katowicach 
członkom partii, że zamieszki na ulicach nie mogą być w żadnym wypadku 
tolerowane. Dodał, że zostały one zorganizowane przez Żydów, którzy poniosą 
za to karę. Działając w ten sposób władza podkreślała i utrzymywała izolowanie 
studentów. Wapler informował, że władze celowo rozbudzały niechęć do Żydów 
i prowadziły kampanię antysyjonistyczną w prasie i  w  radiu, aby wykorzystać to 
do własnych celów, czyli „oczyszczania” partii. Informował on, że przemówienie 
Gomułki 19 marca 1968 r. w Sali Kongresowej wobec 3 tys. członków partii miało 
wyraźną wymowę antyżydowską. Gomułka wyróżnił trzy kategorie Żydów: 
opowiadających się za Izraelem, reprezentujących postawę kosmopolityczną oraz 
tych, którzy wyrażali swoje przywiązanie do Polski28. W ślad za tym wystąpieniem 
doszło do usuwania Żydów ze stanowisk na uniwersytetach, administracji, a nawet 
wysokich urzędach, jak w MSZ29. Podsumowując Wapler stwierdził, że wydaje się 
paradoksem, że Polska, która troszczyła się o dobrą opinię zagranicą, w sprawie 
Żydów naraziła się na dużą krytykę opinii międzynarodowej. Według niego powodem 
takiego postępowania władz było nie tylko przyjęcie linii politycznej Moskwy, ale 
przede wszystkim korzyści, jakie widziała jedna z frakcji partyjnych – partyzanci. 
Liczyli oni na obudzenie tzw. ukrytego antysemityzmu wśród społeczeństwa, który 
pozwoliłby im przeprowadzić operację wymiany elit wśród ludzi władzy30.

Za pośrednictwem prasy docierały do Polski informacje, jaki oddźwięk wywołały 
wydarzenia w Polsce na zachodzie Europy. W depeszy z 12 grudnia 1968 r. Wapler 
informował ministra spraw zagranicznych o reakcjach prasy polskiej na utworzenie 
w  Paryżu „Komitetu Akcji przeciwko Rasizmowi w Polsce”31. Przytaczał krótką 

26  Ibidem, k. 5.
27  J. Eisler, Polski rok 1968…, s. 127–130; P. Osęka, Marzec’68…, s. 238–266.
28  D. Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce…, s. 116–119.
29  P. Ceranka, Polski rok 1968 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, [w:] Yesterday. Studia z dziejów 

historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65 rocznicę urodzin, J. Olaszek, 
A. Dudek i inni (red.), Warszawa 2017, s. 529–548. 

30 AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 311, [b.p.], depêche nr 508, Arnauld Wapler, Ambassadeur de 
France en Pologne au Ministre des Aff aires Etrangères, La question juive en Pologne, 17.04.1968 r., 
Varsovie.

31 AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 311, [b.p.], depêche nr 1507, Arnauld Wapler, Ambassadeur de 
France en Pologne au Ministre des Aff aires Etrangères, Du «Comité d’action contre le racisme en 
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notatkę z 8 grudnia 1968 r. Karola Szendzielorza w dzienniku robotniczym 
„Życie Warszawy”. Autor ten informował, że Komitet podkreślał „antysemityzm 
tradycyjny” Polaków i  zwracał uwagę, że takie przedstawianie sprawy może 
spowodować problemy w dobrych stosunkach między Francją i Polską. W telegramach 
z końca grudnia 1968 r. Wapler pisał o kampanii syjonistycznej antypolskiej we 
Francji, o której wiadomo było w Warszawie na podstawie artykułów w prasie 
polskiej32. Przytacza artykuł dziennikarza Ignacego Krasickiego „W interesie 
Polski i Francji”, wicedyrektora Agencji Robotniczej33. W dzienniku partyjnym 
„Życie Warszawy” opublikował on długi artykuł na temat kampanii syjonistycznej 
antypolskiej we Francji, prowadzonej szczególnie na łamach dziennika „Le 
Monde”. Krasicki wytyka założycielowi i dyrektorowi dziennika Hubertowi Beuve-
Méry34 niewiedzę o rzeczywistej sytuacji Żydów w Polsce. Wapler zwrócił uwagę na 
postawę Krasickiego, który w artykule podkreślał, że ci, którzy byli odpowiedzialni 
za antypolską kampanię, w rzeczywistości krytykowali również samego de Gaulle’a. 
W interesie obu krajów jest więc przeciwstawienie się akcji antypolskiej. Ponadto 
pisał, że oficjalna prasa polska cały czas starała się wyjaśniać wydarzenia w Polsce, 
podkreślając cały czas dobre stosunki z Paryżem35. 

Konsekwencją antyżydowskiej kampanii była masowa emigracja. Po 19 marca 
1968 r. Biuro Paszportów ułatwiało wyjazdy osobom, które deklarowały wyjazd 
do Izraela i  miały narodowość żydowską. Faktycznie oznaczało to zrzeczenie się 
obywatelstwa polskiego, ponieważ osoby te nie otrzymywały paszportu, ale tzw. 
dokument podróży. 11 czerwca 1969 r. ambasador Wapler powołując się na PAP 
w zaszyfrowanym telegramie powiadamiał ministra spraw zagranicznych, że tego 
dnia prasa warszawska podała, że w okresie od 1 lipca 1967 r. do końca maja 1969 r. 
Polskę opuściło 5264 obywateli polskich narodowości żydowskiej36. Poinformowano 
również, że przepisy ułatwiające wyjazdy obowiązują do 1 września 1967 r. Wapler 
dostrzegał w tym hipokryzję władz, która wydając takie przepisy zachęcała do 
wyjazdów z Polski. Zwrócił również uwagę, że liczba Żydów mających opuścić Polskę 
pod naciskiem kampanii antysemickiej, wywołanej przez wojnę sześciodniową, 
była znacznie wyższa w stosunku do liczby podanej przez PAP. Zastanawiał się, jaki 
cel przyświecał władzom, które opublikowały taką statystykę. W depeszy z końca 
czerwca 1969 r. ambasador Wapler pisał do ministra, że Ambasada Holenderska 
reprezentująca interesy Izraela po czerwcu 1967 r. wydała więcej zezwoleń na 
podróż niż głosił to PAP. Wapler pisał, że władze polskie publikując komunikat z 11 
czerwca nie chciały potęgować reakcji zachodnich. Z drugiej strony uświadomiono 
sobie, że emigrowały głównie osoby z wyższym wykształceniem, co było dużą 
stratą dla kraju. Zwrócił uwagę, że większość emigrantów żydowskich osiedliła 
się w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Oceny te są zgodne z ustaleniami 
historyków polskich, którzy uważają, że w okresie 1967–1969 z Polski wyjechało 
około 15 tys. Żydów. Emigracja pomarcowa spowodowała niepowetowane straty dla 
polskiej kultury, ponieważ wyjeżdżali ludzie wykształceni: pisarze, dziennikarze, 

Pologne» , 12.12.1968 r., Varsovie.
32 AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 311, [b.p.], tél. à l’arrivée nr 1951–1956, 28.12.1968 r., Varsovie.
33 Agencja Robotnicza – powstała w 1948 r. z połączenia Robotniczej Agencji Prasowej (RAP), 

podległej PPR i Socjalistycznej Agencji Prasowej (SAP), podległej PPS. Przygotowywała i dostarczała 
informacje, artykuły publicystyczne, materiały fi lmowe i fotografi czne, głównie dla terenowej 
prasy PZPR. Istniała do 1972 r.

34 L. Greilsamer, L‘homme du Monde: la vie d’Hubert Beuve-Méry, Paris 2010.
35 AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 311, [b.p.], tel. à l’arrivée nr 1951–1956, 28.12.1968 r., Varsovie.
36 AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 311, [b.p.], tel. à l’arrivée nr 653–656, 11.06.1969 r., Varsovie.
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naukowcy, czyli elita intelektualna37. 

4.   Ocena Marca’68 według ambasadora Arnauld Waplera
Pierwsza szczegółowa analiza wydarzeń marcowych sporządzona przez 

ambasadora Waplera pochodzi z 14 marca 1968 r., czyli pisana była „na gorąco”, 
w  samym środku wydarzeń38. Tytuł opracowania „Manifestacje studenckie w 
Polsce. Czyja to wina?” pokazywał, że ambasador próbował dać odpowiedź na 
pytanie, kto był inspiratorem protestów młodzieży. Wskazywał, że propagandowa 
prasa informowała, że winnymi wystąpień są nie tyle studenci, co… chuliganie. 
Drugą grupę winnych stanowili intelektualiści, szczególnie pisarze oraz grupa 
studentów. Wśród pisarzy wymienił członków ZLP: Andrzeja Kijowskiego, Stefana 
Kisielewskiego, Januarego Grzędzińskiego, Jerzego Andrzejewskiego, Leszka 
Kołakowskiego, Antoniego Słonimskiego oraz Pawła Jasienicę (usunięci z ZLP 
zostali: Grzędziński, Jasienica, Kisielewski). Do tej grupy zaliczył też przywódców 
grupy studentów: Adama Michnika, Henryka Szlajfera, profesorów: Zygmunta 
Baumana, Włodzimierza Brusa oraz Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia. Trzecią 
grupę winnych stanowili syjoniści i ich sprzymierzeńcy. W „Słowie Powszechnym” 
z 11 marca pisano, że syjoniści „veulent détourner les intellectuels et la jeunesse 
des exigence de leur responsabilité patriotique (sic) pour la Pologne populaire” 
(„chcą odciągnąć intelektualistów i młodzież od ich patriotycznych powinności dla 
Polski Ludowej”). Wśród tych osób wymieniano: Antoniego Zambrowskiego, syna 
członka Biura Politycznego, Katarzynę Werfel, córkę dawnego redaktora „Nowych 
Dróg” i „Trybuny Ludu”, Henryka Szlajfera, syna głównego cenzora Biura Kontroli 
Prasy itp. Inne pisma, jak „Pax” i „Kurier Polski” wskazywały na działalność klubu 
młodzieży żydowskiej „Babel”. Kolejnym winnym wg prasy byli politycy pochodzenia 
żydowskiego m.in. Roman Zambrowski i Stefan Staszewski, dawni stalinowcy, 
którzy kiedyś przy władzy, obecnie pozostawali w  cieniu. Prasa podchwyciła fakt, 
że na spotkaniu z Romanem Zambrowskim wklubie Babel, jego członkowie rzekomo 
skandowali jego nazwisko. Wykorzystano to jako argument potwierdzający słuszność 
kampanii antysemickiej, ponieważ byli to ludzie skompromitowani w okresie 
stalinowskim. Wapler na zakończenie tego opracowania stwierdził, że analiza 
przebiegu wydarzeń marcowych oraz informacji prasowych pozwoliła mu wyciągnąć 
wnioski, w jakim kierunku sytuacja się rozwinie. Przypuszczał, że władza zastosuje 
represje wobec wymienionych grup osób uznanych przez nią za inspiratorów. 
Rodzice studentów odpowiedzialnych za podburzanie młodzieży zostaną zwolnieni 
z wysokich stanowisk, intelektualiści w większym stopniu utracą swoją wolność, 
natomiast Żydzi zostaną „doprowadzeni do porządku”. Podsumowując stwierdził, że 
nastąpi większe usztywnienie systemu, a co za tym idzie stanie się on coraz bardziej 
niepopularny39. Prognozy te okazały się trafne, władze pod koniec marca 1968 r. 
przystąpiły do rozprawy ze studentami przeprowadzając masowe aresztowania. Po 
marcu wzmożono również kampanię antysyjonistyczną, której ostrze skierowane 
w Żydów dotknęło wielu intelektualistów, ludzi kultury i nauki. Polska drugiej połowy 
lat sześćdziesiątych XX w. zmuszając tych ludzi do emigracji bezpowrotnie traciła 
dużą część polskiej inteligencji, którą trudno było w  późniejszych latach zastąpić 
i której utratę długo odczuwano40.

37  J. Eisler, Polski rok 1968…, s. 130–140; D. Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce…, s. 213–229.
38  AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], Arnauld Wapler, Ambassadeur de France en Pologne 

au Ministre des Aff aires Etrangères, Des manifestations d’étudians en Pologne: à qui la faute ?, 
14.03.1968 r., Varsovie.

39  Ibidem.
40  J. Eisler, Polski rok 1968…, s. 130–140.
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Sporządzony przez Waplera dokument z 12 czerwca 1968 r. podsumowywał 
wystąpienia studenckie. Stwierdził on, że bezpośrednią przyczyną wiecu na 
Uniwersytecie Warszawskim był protest w obronie dwóch relegowanych z uczelni 
studentów, którzy zostali usunięci za zorganizowanie manifestacji przeciw 
zdjęciu z afi sza „Dziadów”41. Podkreślił, że wystąpienie studentów było pierwszym 
wyjściem społeczeństwa na ulice od czerwca 1956 r. Wapler wskazał, że od kilku 
lat na uniwersytecie panował niepokój, który był odzwierciedleniem niepokoju 
polskiej inteligencji. Nauczanie tzw. rewizjonistów jak: Adama Schaff a czy Leszka 
Kołakowskiego, zaszczepiło w młodych ludziach pierwiastek sprzeciwu. Zwrócił 
uwagę, że zwyczaj swobodnej dyskusji w klubach, dopuszczony przez władze 
uniwersyteckie, sprzyjał rozwojowi wymiany myśli, z czym partia próbowała 
walczyć. Wspólnota uniwersytecka cieszyła się systemem przywilejów, które m.in. 
wyłączały teren budynków uniwersyteckich spod władzy lokalnej. W tym kontekście 
interwencja milicji wewnątrz budynków uniwersyteckich była uważana przez 
wszystkich jako pogwałcenie tych wolności. W dalszej części wywodu Wapler odwołał 
się do sformułowanych przez polskie władze przyczyn wystąpień studenckich, które 
były propagandowo nagłaśniane przez prasę (szczegółowo pisał o tym w depeszy z 
14 marca). Zwraca tutaj uwagę jego opinia: „l’agitation universitaire n’est pas le 
fruit, en Pologne, de quelque complot. Elle est le fait d’étudiants qui ne se plient pas 
à la discipline intellectuelle que le régime prétend leur imposer, qui revendiquent 
le droit de peser librement et qui ne trouvent que peu de satisfactions sur le plan 
matériel. Mais il y a lieu de noter qu’à aucun moment les manifestans n’ont mis en 
cause le régime. En dépit des affi  rmations du pouvoir, le mouvement tant à Varsovie 
qu’en province, a été maintenu dans le cadre de la » démocratisation du système 
socialiste  «”.(„Zryw studencki nie jest w Polsce owocem jakiegoś spisku. To czyn 
studentów, którzy nie zastosowali się do intelektualnej dyscypliny narzuconej im 
przez rząd, którzy domagają się wolności myślenia i którzy nie znajdują zadowolenia 
w ideologii materialistycznej. Trzeba zaznaczyć, że studenci ani razu nie podważyli 
reżimu. Wbrew zapewnieniom władzy wystąpienia tak w Warszawie, jak i poza stolicą 
były toczone w ramach »demokratyzacji systemu socjalistycznego«”)42.

Jeśli chodzi o postawę Kościoła katolickiego wobec wydarzeń marcowych, to Wapler 
w depeszy z 28 marca pisał, że episkopat długo nie wyrażał jasno swojego stanowiska 
wobec studentów, ale księża udzielali schronienia w kościołach uciekającym przed 
milicją. Dopiero 24 marca został odczytany w kościołach miast uniwersyteckich 
komunikat Episkopatu Polski, w którym jakkolwiek nie wprost, episkopat ustosunkował 
się pozytywnie do żądań studentów oświadczając, że prawda i wolność są naturalnymi 
prawami człowieka43. 

W raporcie podsumowującym cztery lata kierowania Ambasadą Francji w Warszawie 
z 10 kwietnia 1970 r. ambasador Wapler przedstawił ocenę sytuacji w Polsce. Wskazał, 
że Gomułka wyniesiony do władzy przez przewrót czerwca 1956 r. i obiecujący 
reformy liberalne zgodził się wysłać wojsko Czechosłowacji w sierpniu 1968 r.: „En 
1956, M. Gomulka était l’homme de la situation. Il en est depuis lors de prisonnier” 

41  AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], depêche nr 762, Arnauld Wapler, Ambassadeur de 
France en Pologne au Ministre des Aff aires Etrangères, Causes et manifestations de l’agitation 
universitaire en Pologne, 12.06.1968 r., Varsovie.

42  Zob. także tłumaczenie: A. Kamińska, Polska w oczach francuskiego ambasadora Arnaulda Waplera…, 
s. 122. 

43  AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], depêche nr 440, Arnauld Wapler, Ambassadeur 
de France en Pologne au Ministre des Aff aires Etrangères, L’Eglise et l’agitation universitaire, 
28.03.1968 r., Varsovie.
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(„Gomułka w 1956 r. był panem sytuacji, teraz stał się jej zakładnikiem”)44. Dyplomata 
zwraca uwagę, że Gomułka cieszył się dużym poparciem w Moskwie. Ale poparcie 
społeczeństwa polskiego wobec Gomułki w 1968 r. diametralnie spadło w stosunku do 
1956 r. Z kolei oceniając jego pozycję w partii i państwie Wapler stwierdził, że jest ona 
nienaruszalna, ponieważ nie osłabił jej żaden z kryzysów (jak wystąpienia studenckie, 
czy interwencja w Czechosłowacji). Oceniając postawę społeczeństwa stwierdził, 
że Polacy występują bardziej „comme les mécontants que comme les opposants” 
(„jako niezadowoleni niż sprzeciwiający się opozycjoniści”). Wśród przyczyn 
niezadowolenia wymienia: politykę władz wobec Kościoła katolickiego, uległość 
wobec Moskwy i  szczególnie złe zarządzenie gospodarką. To niezadowolenie, 
poza wystąpieniami studenckimi w marcu 1968 r., nie przełożyło się na konkretne 
działania. Stąd też Polaków określa jako „biernych”, mających poczucie, że obecna 
sytuacja jest lepsza niż przed wojną. Ale zwrócił uwagę na powszechne uczucie 
niepokoju, które opanowało wszystkich45. 

W dokumentach SB Wapler uważany był jako „dyskretny, dokładny i inteligentny 
dyplomata. Figurant jest ostrożnym dyplomatą, któremu zależy na utrzymaniu 
dobrych stosunków polsko-francuskich”46. SB zanotowała, że w momencie wybuchu 
protestów studenckich zakazał personelowi francuskiemu włączać się do grup 
manifestantów. W kolejnym raporcie SB pisano: „Nie jest przychylnie nastawiony do 
Żydów, choć – jak twierdzi – interesuje go ich sytuacja w Polsce. Do wypadków tych 
[studenckich – MKŁ] nie przywiązuje większej wagi. Nie stwierdzono, by potępiał 
władze porządkowe”47.

5.   Prasa francuska wobec wydarzeń marcowych
Warto przypomnieć, że francuska opinia publiczna była poinformowana 

o protestach studentów, dzięki artykułom warszawskiego korespondenta ,,Le Monde” 
Bernarda Margueritte’a, który od 1965 r. przebywał w Polsce48. Pierwsze informacje 
o sytuacji w PRL zostały przekazane dziennikarzowi 31 stycznia 1968 r. przez dwóch 
studentów Uniwersytetu Warszawskiego - Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Byli 
to uczestnicy demonstracji pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie, która 
miała miejsce po ostatnim przedstawieniu „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka 
w Teatrze Narodowym. Studenci przekazali dziennikarzowi relację z przebiegu tych 
wydarzeń oraz informacje o nastrojach w środowisku akademickim49. Artykuł ukazał 
się 2 lutego 1968 r.50  Margueritte wspominając to wydarzenie napisał w książce, że 
studenci bali się podsłuchu w jego mieszkaniu na Mokotowie, toteż rozmowa odbyła 
się w samochodzie dziennikarza, którym jeździli nieopodal jego bloku. Jak się okazało 
wkrótce, SB obserwowała dziennikarza i zrobiła zdjęcie wszystkim uczestnikom 
spotkania, a Margueritte był przesłuchiwany w procesie Michnika i Szlajfera51. 

44  AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 305, [b.p.], depêche nr 323, Arnauld Wapler, Ambassadeur de 
France en Pologne au Ministre des Aff aires Etrangères, Réfl exions à l’issue d’une mission en 
Pologne 10.04.1970 r., Varsovie.

45  Ibidem.
46  AIPN, BU, 01224/514, k. 22, 25, Notatka informacyjna w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. 

„Cenzor”, 15.04.1970 r., Warszawa.
47  Ibidem, k. 25.
48  B. Margueritte, Bliżej Polski. Historia przeżywana dzień po dniu przez świadka wydarzeń, Warszawa 

2015 r., s. 25–36.
49  J. Eisler, Polski rok 1968…, s. 175–181.
50  B. Margueritte, Manifestation au Théâtre national de Varsovie contre le retrait d’une pièce de Mickiewicz, 

„Le Monde”, 2.02.1968 r.
51  B. Margueritte, Bliżej Polski…, s. 68.
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W  kolejnym artykule z 21 lutego Margueritte pisał o uwięzieniu Szpotańskiego52. 
Bernard Margueritte był dobrze poinformowany, ponieważ na łamach dziennika „Le 
Monde” przedstawił dokładnie powody i przebieg wystąpień studentów w Warszawie 
z 9 marca, 11 i 12 marca oraz żądania młodzieży, a także wydarzenia w innych częściach 
kraju, np. w Krakowie53. Na uwagę zasługują wszystkie wyrazy poparcia kierowane 
w  stronę protestującej młodzieży, jakie pojawiały się na łamach prasy francuskiej 
m.in. ze strony Komunistycznej Młodzieży Rewolucyjnej (JCR)54. Wydarzenia w Polsce 
wywołały sprzeciw opinii międzynarodowej m.in. intelektualistów francuskich55. 
Protest Zachodu wywołała również kampania antysyjonistyczna w Polsce, która 
w  rzeczywistości była kampanią antysemicką56. Do krytyki władz polskich dołączyli 
m.in. Żydzi francuscy polskiego pochodzenia, a także przewodniczący Światowego 
Kongresu Żydów, który zaprotestował przeciw obarczaniu Żydów odpowiedzialnością 
za wystąpienia antysystemowe, jak to robiły polskie koła rządzące57.

6.   Konsulat Generalny Francji w Krakowie
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w. Konsulat Francji w Krakowie składał 

się z  4  osób pochodzenia francuskiego: konsula i wicekonsula na paszportach 
dyplomatycznych, attaché konsularnego i sekretarki na paszportach służbowych oraz 
personelu polskiego.

Konsulat francuski w Krakowie był rozpracowywany przez kontrwywiad polski 
już w  drugiej połowie lat czterdziestych XX w. Siedzibą konsulatu w pierwszych 
powojennych latach była kamienica przy ul. Karmelickiej 9, następnie w latach 1955–
1977 przy ul. Krupniczej 5. Od początku lat pięćdziesiątych XX w. UB dla zdobywania 
informacji na temat konsula i osób, które przychodziły do placówki, wykorzystywał 
posiadaną w  konsulacie agenturę: trzy sekretarki „Bronisławę” (Krystyna 
Wiśniewska), „Katarzynę” (Anna Jagnińska), „Wrzos” (Irena Czuba-Klimczak) 
oraz woźnego „Liona” (Andrzej Gospodarczyk). W konsulacie znajdującym się 
w kamienicy przy ul. Krupniczej 5, od 1955 r. funkcjonował podsłuch, zainstalowany 
podczas remontu i  adaptacji budynku na potrzeby placówki. W dokumentacji 
operacyjnej występuje pod kryptonimem „Słoneczny”, podobnie jak założona w tym 
czasie, w gabinetach konsula i jego zastępcy, aparatura podglądowa58. 

52  B. Margueritte, Un chansonnier amateur polonais auteur d’un „opera satirique” est condamné a trois 
ans de prison, 21.02.1968 r, „Le Monde”.

53  B. Margueritte, Varsovie: violents heurts entre la police et les étudiants, 11.03.1968 r., „Le Monde”; 
idem, La situation reste tendue à l’université de Varsovie, 12.03.1968 r., „Le Monde”; idem, Les etudiants 
de Varsovie demandent le respect de la Constitution, 13.03.1968 r., „Le Monde”; L‘Orage, 13.03.1968 r., 
„Le Monde”; idem, Le gouvernement polonais destitue de hauts fonctionnnaires dont les enfants ont 
participé aux manifestations. Des étudiants présentent leurs revandications au recteur, 14.03.1968 r., „Le 
Monde”; idem, Le députés du groupe catholique Znak condamnent le brutalité de la police. Ils demandent 
au gouvernement de répondre aux questions que se pose la jeunesse, 16.03.1968 r., „Le Monde”; idem, 
Les étudiants polonais poursuivent la grève des cours, 18.03.1968 r., „Le Monde”. 

54  La Jeunesse Communiste Révolutionnaire: solidarité avec les étudiants polonais, 15.03.1968 r., „Le 
Monde”; 

55  Des intellectuels français protestent contre l’épuration en Pologne, 5.04.1968 r.,„Le Monde”.
56  L’ambassadeur de Pologne à Paris affi  rme que l’antisémitisme n’existe pas dans son pays, 15.04.1968 r., 

„Le Monde”.
57  B. Margueritte, Une protestation des Juifs français d’origine polonaise, 18.03.1968 r., „Le Monde”; 

Protestation du Président du Congès Juif Mondial, 15.03.1968 r., „Le Monde”,
58  Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie (IPN Kr), 08/137, t. 14, k. 275–281, Sprawozdanie 

zastępcy naczelnika Wydziału II w Krakowie kpt. K. Kałuży za II kwartał 1958 r. po linii obiektu 
„Karmel”, Kraków, 3.07.1958 r.
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Innym rodzajem inwigilacji były tajne przeszukania, czyli tajne wejścia 
funkcjonariuszy SB do pomieszczeń konsulatu. W  latach pięćdziesiątych 
i  sześćdziesiątych XX w. t.w. „Wrzos” kilkakrotnie wpuściła funkcjonariuszy do 
konsulatu59.

Konsul francuski Patrice Le Caruyer de Beauvais pełnił funkcję konsula generalnego 
w  Krakowie w latach 1965–1968. Karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1945  r. 
w  administracji centralnej w Dyrekcji Europy. W latach 1947–1950 pełnił funkcję 
attaché w Wiedniu. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w. znalazł się ponownie 
w administracji centralnej. W latach 1959–1960 pełnił funkcję drugiego doradcy 
w  stolicy Laosu Wientian. Na początku lat sześćdziesiątych XX w. w administracji 
centralnej ds. Azji. Bezpośrednio przed przyjazdem do Krakowa był konsulem 
generalnym w Elisabetville w Kanadzie (1962–1964)60.

Po przybyciu konsula do Krakowa w drugiej połowie czerwca 1965 r., SB założyła 
przeciwko niemu sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Baron”, 
w  ramach której prowadzono inwigilację i sprawdzanie, czy nie zajmuje się 
zbieraniem materiałów dla francuskiego wywiadu. Konsul de Beauvais był śledzony 
i  w  komunikatach Wydziału „B” występował pod ps. „Nowy”. Wydział II zlecający 
obserwację zastrzegał, aby zachowane zostały bezwzględne zasady tajności przy jej 
prowadzeniu, ze względu na „poprawiające się stosunki tak polityczne, jak i ekonomiczne 
z Francją”61. SB wykorzystała punkt zakryty przy konsulacie, w którym przebywała 
grupa wywiadowców gotowa w każdej chwili „podjąć” obserwację osób wychodzących 
z konsulatu. Uruchomiono również aparaturę podsłuchową w mieszkaniu prywatnym 
konsula przy ul. św. Jana 2 (krypt. „Zorza”) i  w  pomieszczeniach konsulatu przy 
ul. Krupniczej 5. Prowadzone rozpracowanie wykazało, że konsul chętnie spotykał 
się z przedstawicielami środowiska kościelnego, m.in. z arcybiskupem Karolem 
Wojtyłą, archiprezbiterem kościoła Mariackiego ks. Ferynandem Machajem, 
redaktorem Tygodnika Powszechnego Jerzym Turowiczem, pisarzem i publicystą 
Stefanem Kisielewskim, oraz środowiska naukowego: prof. Zygmuntem Czernym, 
profesorem fi lologii francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i dr Wandą Altendorf, 
pracownikiem Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego62.

7.   Konsul Patrice Le Caruyer de Beauvais wobec marca 1968 r.
Krakowski marzec rozpoczął się 11 marca 1968 r. o godzinie 12, kiedy na Rynku 

Głównym pod pomnikiem Adama Mickiewicza odbył się wiec studentów63. Zbiegło się to z 
inauguracją 12 marca 1968 r. Tygodnia Techniki Francuskiej w Krakowie. Na Politechnice 
Krakowskiej odbyła się konferencja, w której uczestniczył konsul. W obszernej relacji z 
15 marca 1968 r. konsul de Beauvais przedstawił wydarzenia w Krakowie64.

W relacji konsula czytamy, że 11 marca niezbyt liczne grupy studentów zebrały 
się na Rynku przed pomnikiem Mickiewicza. W południe delegacja studentów 

59  Szerzej o inwigilacji konsulatu zob. M. Komaniecka, Pod obserwacją i na podsłuchu. Rzeczowe środki 
pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945–1990, Kraków 
2014, s. 100–103, 318–322.

60  Annuaire diplomatique et consulaire de la République Française pour 1966, Paris 1966, s. 791.
61  IPN Kr, 010/10395, Akta Patrice’a de Beauvais, t. 1, AIPN Kr, 010/10395, k.376, Pismo naczelnika 

Wydziału II w Krakowie ppłk. J. Sztuki do naczelnika Wydziału „B”, 7.07. 1965 r., Kraków.
62  AIPN Kr, 010/10395, t. 1, k. 13, 17–18, Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego 

rozpracowania krypt. „Baron”, 1.03.1966 r., Kraków.
63  J. Kwiek, Marzec 1968 w Krakowie, Kraków 2008; Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, wstęp 

i oprac. J. Kwiek, wprow. T. Gąsowski, Kraków 2005.
64  AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], depêche nr 114, Patrice de Beauvais a M. L’Ambassadeur 

de France en Pologne Varsovie, Manifestations à Cracovie, 15.03.1968 r., Cracovie.
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spotkała się z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego profesorem Mieczysławem 
Klimaszewskim i wręczyła mu petycję z żądaniami odpowiadającą siedmiu punktom 
postawionym przez studentów warszawskich. Konsul zanotował, że od godziny 19.30 
grupa studentów zebrana na Rynku była otoczona przez milicję, która nawoływała do 
rozejścia się. Po godzinie 23 wystąpienia zakończyły się spokojnie. 12 marca wczesnym 
rankiem do Krakowa przybyły ciężarówki z milicjantami i „aktywistami” („activistes 
sociaux”) z województwa rzeszowskiego. W stan gotowości postawione zostało ZOMO 
w Krakowie („la Milice ouvrière”). 12 marca konsul de Beauvais wspólnie z rektorem 
Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierzem Sokalskim wziął udział w otwarciu 
Tygodnia Techniki Francuskiej. Według jego relacji w tym wydarzeniu uczestniczyło 
około 120 studentów. Przemówienia wygłosili rektor, konsul, który przedstawił pozycję 
Francji w świecie oraz dyrektor Czytelni Francuskiej Bernard Raff alli. Wystąpienia 
Francuzów zostały szczególnie ciepło przyjęte przez studentów. Według konsula,  
studenci chcieli zadać mu pytania, nie dopuszczono jednak do dyskusji. Została ona 
przeniesiona po projekcji fi lmu francuskiego, ale ostatecznie z niej zrezygnowano.

Kulminacja wydarzeń studenckich miała miejsce następnego dnia, 13 marca. Rano 
pod domem studenckim „Żaczkiem” zebrał się wiec, który miał burzliwy charakter. 
O  godzinie 12 kilkutysięczny tłum ruszył ulicą Manifestu Lipcowego, w stronę 
Collegium Novum, a następnie ul. Jagiellońską zmierzał w stronę ul. Św. Anny i Rynku, 
na jego czele szli studenci fi zyki, którzy nieśli wieniec. Na rogu ul. Jagiellońskiej i Anny, 
studencka manifestacja licząca 1500-2000 osób została zaskoczona przez oddział 
ZOMO, wyposażony w umieszczoną na samochodzie pancernym armatkę wodną. 
Wystrzelono też granaty z gazem łzawiącym i petardy. Zaskoczony tłum wycofał się 
na Planty pod budynki Collegium Novum i Witkowskiego, ale i tu zastał zaatakowany 
z kilku stron. Studenci schronili się wewnątrz budynków, ale za nimi wtargnął oddział 
milicjantów, również do Novum65. Konsul Patrice de Beauvais przekazał relację 
z tych wydarzeń w raporcie do ambasadora Waplera informując o brutalności milicji 
i ZOMO, która pobiła studentów i profesorów w budynkach uniwersyteckich. Konsul 
de Beauvais pisał w  raporcie, że z okien konsulatu (mieścił się przy ul. Krupniczej) 
widać było chmury dymu pochodzące z użycia gazu łzawiącego oraz tłumy młodzieży 
z fl agami. Kilka setek studentów odpieranych przez milicję przechodziło pod oknami 
konsulatu i skandowało hasła: „A bas Moczar!”, „Varsovie avec nous, Cracovie avec 
nous”!, „La France avec nous, L’Occident avec nous!”, „Nous voulon notre Dubcek!” 
(„Koniec z Moczarem!”, „Warszawa z nami z nami, Kraków z nami”, „Francja 
z nami, Zachód z nami!”, ”My chcemy naszego Dubčeka!”). Świadczyło to, że 
studenci z dużą sympatią odnosili się do francuskiego przedstawicielstwa. Słychać 
było również krzyki: „Gestapo”, „Demokracja”, „Wolność”. Konsul relacjonował, że 
wieczorem o godzinie 19 w krakowskiej telewizji wystąpił profesor Kiejstut Żemajtis, 
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, który w swoim wystąpieniu oświadczył, że 
studenci muszą przestać zakłócać spokój w mieście i władze nie mogą przystać na 
większość żądań młodzieży. Radio w Krakowie podało, że łącznie milicja aresztowała 
24 studentów, w tym 8 studentek, a wielu rannych zostało zawiezionych do szpitala. 
Nie było za to reakcji ze strony radia i prasy warszawskiej, która milczała o starciach 
studentów z milicją w Krakowie66.

W odpowiedzi na brak reakcji władz, we czwartek 14 marca rozpoczął się strajk 
studentów krakowskich uczelni, w tym również strajk okupacyjny niektórych 
akademików m. in. „Żaczka” i „Nawojki”. Odbywały się zebrania, na których 
uchwalano nowe rezolucje, rozlepiane w akademikach i kolportowane w mieście. 

65  J. Kwiek, Marzec 1968 w Krakowie…, s. 64-104.
66  AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], depêche nr 114, Patrice de Beauvais à M. L’Ambassadeur 

de France en Pologne Varsovie, Manifestations à Cracovie, 15.03.1968 r., Cracovie.
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W raporcie do ambasadora konsul podał, że od rana na ulicach Krakowa krążyły 
samochody milicji, z umundurowanymi funkcjonariuszami i w cywilu. Podał również, 
że prasa krakowska publikowała artykuły, które nie podawały prawdy o wydarzeniach. 
Tego dnia o  godzinie 20 konsul udał się wspólnie z attaché naukowym Ambasady 
Francji Jeanem Stuyck–Taillandierem do Klubu Studentów Politechniki Krakowskiej, 
gdzie wziął udział w wydarzeniach Tygodnia Techniki Francuskiej. Z relacji konsula 
wiadomo, że zostali oni ciepło i z entuzjazmem przyjęci przez studentów, ale wieczór, 
który miał być poświęcony francuskiemu przemysłowi samochodowemu, przekształcił 
się w dyskusję o bieżących sprawach politycznych67. 

W relacji konsula czytamy, że 15 marca centrum miasta było kontrolowane przez 
milicję, tzw. aktywistów społecznych i przez ZOMO z innych województw. Milicja 
kontrolowała samochody nie tylko w centrum, ale i poza nim. Konsul podał przykład 
furgonetki Konsulatu Generalnego, która mimo oznaczeń wyróżniającą ją spośród 
innych aut, była kilkakrotnie zatrzymywana. Otrzymał również informacje, że nie 
zostały wpuszczone do miasta samochody warszawskiego korpusu dyplomatycznego. 
W tym dniu do akcji przystąpiła milicja i w mieście rozpoczęto aresztowania studentów. 
Konsul de Beauvais donosił o tych wydarzeniach, ponieważ z okien mieszkania przy 
ul. Jana z widokiem na Rynek Główny był ich świadkiem: „De mes fenêtres j’ai pu 
observer de nombreuses arrestations. Chaque fois qu’une personne était emmenée 
dans une la voiture de la milice, la foule crient et siffl  ait ”. („Ze swoich okien mogłem 
obserwować liczne aresztowania. Za każdym razem, gdy ktoś odprowadzany był do 
milicyjnego samochodu, tłum krzyczał i gwizdał”)68.

Konsul Francji de Beauvais próbując ocenić wydarzenia w Krakowie z 15 marca 
zwrócił uwagę, że w strajku na uczelniach nie uczestniczyła Akademia Medyczna. 
Według informacji uzyskanych od asystenta Uniwersytetu Jagiellońskiego działo 
się tak dlatego, że większość profesorów i studentów szkoły medycznej stanowiły 
osoby pochodzenia żydowskiego, więc się bali się protestować w obliczu ataku partii 
wobec syjonistów. Konsul pisał, że uznał to tłumaczenie za prawdziwe, ponieważ 
„la majorité des professeurs et des étudiants de cette école sont d’origine juive... Ils 
ont donc peur de se faire mal voir, au moment où le Parti s’attaque aux sionistes... Je 
crois cette explication assez véridique, car beaucoup de médecins de Cracovie sont, 
à ma connaissance, des israelites, qui actuellement ne cachent pas leurs craintes de 
se voir expulsés de Pologne. Certains ont déja envisagé leur départ pour la France. 
(„Wielu lekarzy z Krakowa jest żydowskiego pochodzenia i nie kryją obaw, iż mogą być 
wydaleni z Polski. Niektórzy z nich już nawet aranżują swoje wyjazdy do Francji”)69. 
Konsul przyjął tę wiadomość zupełnie bezkrytycznie, ponieważ nie zdawał sobie 
sprawy, ile osób musiało by być Żydami, żeby ta informacja była prawdą. Jerzy Eisler 
jako wytłumaczenie braku udziału uczelni medycznej w strajku podał specyfi kę 
studiów medycznych, kiedy opuszczenie zajęć przez studenta medycyny miało 
większe konsekwencje niż na innych kierunkach70.

Konsul pisał również o prowokacji zorganizowanej przez władze, kiedy 12 marca 
późnym rankiem przybyli do niego dwaj studenci. Rzekomo skierowani przez 
studentów warszawskich oświadczyli, że mają informacje, że Ambasada Francji 
w  Warszawie udostępniła studentom powielacz do drukowania broszur i oni chcieli 

67  Ibidem.
68  AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], depêche nr 119, Patrice de Beauvais à M. L’Ambassadeur 

de France en Pologne Varsovie, Manifestations à Cracovie (suite), 18.03.1968 r., Cracovie.
69  AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], depêche nr 116, Patrice de Beauvais à M. L’Ambassadeur 

de France en Pologne Varsovie, Manifestations à Cracovie (suite à ma depêche nr 114 de ce jour), 
15.03.1968 r., Cracovie.

70  J. Eisler, Polski rok 1968…, s. 366.
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pożyczyć podobny powielacz. Konsul odpowiedział, że ambasada nie prowadzi tego 
rodzaju działalności i  wtedy oni stwierdzili, że prawdopodobnie się pomylili i  że 
mogło chodzić o ambasadę amerykańską. Na zakończenie rozmowy konsul podkreślił, 
że „les représentants de la France en Pologne n’ont pas à intervenir dans les aff aires 
intérieures de ces pays et, qu’au demeurant je ne dispose d’aucun appareil permettant 
de reproduire des textes” („reprezentanci Francji w Polsce nie mieszają się w sprawy 
wewnętrzne tego kraju i że nawiasem mówiąc, nie mam żadnego urządzenia 
pozwalającego powielać teksty”)71.

Konsul francuski w notatce z 29 marca przedstawił bilans wydarzeń w Krakowie. 
Zwrócił uwagę, że dziennikarz Bernard Margueritte pisząc o wydarzeniach 
w  Krakowie nie zawsze miał pełne informacje, stąd ocena tych wydarzeń według 
konsula jest inna niż dziennikarza. Dziennikarz wskazywał, że młodzież warszawska 
wykazywała przywiązanie do socjalizmu, a widocznym tego znakiem było śpiewanie 
„Międzynarodówki”. Według konsula młodzież krakowska nie sympatyzowała 
z  marksizmem, a wyrazem tego było to, że „Międzynarodówkę” odśpiewali tylko 
członkowie ZMS, ponieważ większość potępiała tę pieśń. Jerzy Eisler pisze, że 
Międzynarodówka nie była wówczas kojarzona z komunizmem, toteż pogląd konsula 
nie wydaje się słuszny. Konsul uważał, że większość młodzieży była wroga ideologii 
marksistowskiej. Wydaje się, że konsul idealizował młodzież krakowską podkreślając, 
że walczyła o demokrację. Studenci początkowo niezbyt zorganizowani, zaczęli 
rozwijać kontakty między uczelniami, co pozwoliło im lepiej i sprawniej organizować 
wiece. W  kwestii osamotnienia i braku poparcia społeczeństwa, konsul uważał, że 
studenci widzieli sympatię ludzi do nich, a także swoich profesorów. Uważał, że 
manifestacje studenckie nie przekształciły się w manifestacje całego społeczeństwa 
z  powodu prowokacji milicji i partii, a jako przykład podał fałszywą informację 
o śmierci studentki. Konsul uważał, że gwałtowna reakcja władzy, jej brutalność 
pokazała, że władza obawiała się studentów. Wskazywał na mobilizację milicji, ZOMO, 
tzw. aktywistów oraz obecność jednostek wojska radzieckiego, które stacjonowały we 
Wrocławiu i Opolu. Informował, że w polskiej armii, administracji i milicji znajdowało 
się wielu Sowietów. Konsul porównał wystąpienia studentów do formy nowoczesnego 
oporu przeciw tyranii rosyjskiej, inspirowanej polskim oporem w czasie II wojny 
światowej72. 

8.   Wnioski
Według dokumentów w marcu 1968 r. sympatia dyplomatów francuskich była 

po stronie protestujących studentów. Co do oceny wydarzeń studenckich wydaje 
się, że ambasador Wapler bardziej obiektywnie oceniał szanse realizacji postulatów 
studentów. Z kolei konsul de Beauvais wykazywał większą słabość dla krakowskiej 
młodzieży, przypisując jej walkę z ideologią komunistyczną. Na podstawie 
dokumentów wysłanych przez Waplera do ministra spraw zagranicznych widać, że 
dostrzegał zawiłość sytuacji w marcu 1968 r., manipulacje różnych frakcji partyjnych, 
które starały się wykorzystać protest studentów do walki o władzę wewnątrz partii. 
Widoczna jest również wiedza i próba zrozumienia przez ambasadora przyczyn 
kampanii antysemickiej w Polsce, również związana z walką o władzę. Ambasador 
wskazywał na postawę społeczeństwa, które nie było gotowe do czynnego wsparcia 
studentów mimo solidaryzowania się z nimi. Najdobitniej ujął to konsul krakowski, 
który wskazał, że powodem tego była obawa przed manipulacjami władzy. Wapler 

71  AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], depêche nr 114, Patrice de Beauvais à M. L’Ambassadeur 
de France en Pologne Varsovie, Manifestations à Cracovie, 15.03.1968 r., Cracovie.

72  AMAE, EU 1961–1970, Pologne, t. 283, [b.p.], depêche nr 136, Patrice de Beauvais à l’Ambassadeur 
de France en Pologne Varsovie, Situation à Cracovie, 29.03.1968 r., Cracovie.
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stwierdził, że pozycja Gomułki jako I sekretarza partii po wydarzeniach marcowych 
nie była osłabiona, a wręcz umocniona. 

Warto zwrócić uwagę, że protest polskiej młodzieży miał miejsce w tym samym 
czasie, co protest młodzieży na Zachodzie Europy. Oczywiście przyczyny tych 
wystąpień i żądania były różne, ale było to to samo pokolenie powojenne, które 
protestowało w imię wolności i większej swobody w życiu publicznym73.

Badając dokumenty francuskiego MSZ zaskoczyła mnie ogromna wiedza 
dyplomatów na temat wydarzeń w Polsce w marcu 1968 r. w okresie protestów 
młodzieży studenckiej oraz kampanii antysemickiej. Ambasador Wapler wysyłał 
do Paryża telegramy nawet kilkakrotnie w ciągu dnia informując o przebiegu 
wydarzeń. Przygotowywał również analizy wskazujące na przyczyny oraz bieżące 
i dalekosiężne skutki wydarzeń oraz ich konsekwencje polityczne i społeczne wraz 
z możliwym kierunkiem rozwoju sytuacji. Świadczy to niewątpliwie o erudycji 
i  dobrym przygotowaniu francuskiej dyplomacji w  Polsce. Pokazuje również, że 
francuska dyplomacja centralna interesowała się krajem nad Wisłą i informacje te 
uważano za ważne. 

73  G. Mink, Mouvement de mars 1968 en Pologne et ses liens de parenté avec la cotestation dans le monde, 
Histoire@Politique 2008/3 (n° 6), p. 3-3. DOI 10.3917/hp.006.0003, odczyt z dn. 6.08.2018 r.
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Zbigniew Bereszyński

Marzec’68 na Śląsku Opolskim

1.   Wstęp
Dramatyczne wydarzenia z marca 1968 r. złożyły się na kulminacyjną fazę wielkiego 

kryzysu politycznego, mającego za tło z jednej strony głębokie uwikłanie PRL 
w politykę międzynarodową ówczesnego bloku państw komunistycznych, a z drugiej 
– czynniki natury wewnętrznej, związane z naturalnym cyklem zmian pokoleniowych 
w życiu społecznym kraju. 

W 1968 r. upływało już blisko ćwierć wieku od ustanowienia rządów 
komunistycznych w Polsce i zakończenia II wojny światowej. Okres ten odpowiadał 
naturalnemu rytmowi wymiany pokoleń w życiu społecznym. W warunkach systemu 
komunistycznego proces zmian był jednak bardzo utrudniony w związku z brakiem 
mechanizmów demokratycznych w życiu publicznym. Konsekwencją tego było 
narastanie napięć związanych z zakulisową rywalizacją w łonie ówczesnego aparatu 
władzy i jego bezpośredniego zaplecza politycznego. Z rywalizacją tą wiązała się szansa 
szybszego awansu dla licznej rzeszy stosunkowo młodych jeszcze działaczy, którzy 
zaczęli uczestniczyć w życiu politycznym już w okresie powojennym, najczęściej jako 
członkowie ZMP, ZMS czy innych organizacji o podobnym charakterze. Długotrwałe 
zahamowanie zmian kadrowych sprawiało, że niezaspokojone ambicje i oczekiwania 
tego rodzaju osób wytwarzały swego rodzaju wewnętrzne ciśnienie w strukturach 
życia publicznego, narastające stopniowo z upływem czasu.

W tym samym czasie wchodziła stopniowo w dorosłe życie kolejna generacja, 
złożona z osób urodzonych w ostatnich latach II wojny światowej bądź już w okresie 
powojennym. Stwarzało to przesłanki dla pokoleniowego buntu młodzieży, nie 
znającej jeszcze deprymującego poczucia porażki, jakie stało się udziałem starszych 
generacji.

Oba te czynniki tworzyły razem dość wybuchową potencjalnie sytuację, jak 
ostatecznie pokazały to wydarzenia z marca 1968 r. Rolę detonatora odegrały dwa fakty. 
Jednym z nich był wybuch wojny sześciodniowej na Bliskim Wschodzie w  czerwcu 
1967 r., a drugim sprawa „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka, zdjętych z afi sza 
w  styczniu 1968 r. Część środowisk współtworzących ówczesny aparat władzy 
w  PRL wykorzystała konfl ikt bliskowschodni jako pretekst do rozniecenia kampanii 
antysyjonistycznej, a faktycznie antysemickiej, która w szczególności otwarła nowe 
możliwości szybkiego awansu dla spragnionych tego rzesz aktywistów. Sprawa 
„Dziadów” stała się zarzewiem protestów studenckich o zasięgu ogólnopolskim. To 
z kolei posłużyło za pretekst do gwałtownego zaostrzenia kampanii antysyjonistycznej 
i jeszcze większego przyspieszenia procesu wymiany kadr w aparacie władzy. Proces 
ten został sfi nalizowany ostatecznie w początkach lat siedemdziesiątych XX w. wraz 
z przejęciem władzy w kraju przez ekipę Edwarda Gierka.

Mechanizm ten jest wyraźnie widoczny również na przykładzie rozwoju wydarzeń 
w województwie opolskim. W przypadku województwa opolskiego nałożyły się na to 
dodatkowo uwarunkowania związane ze specyfi ką etniczną regionu, zamieszkanego 
przez rodzimą ludność śląską oraz różne grupy ludności pochodzenia napływowego.
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2.   Marzec’68 w opolskim środowisku akademickim. 
       Działania   studentów

Od 1954 r. działała w Opolu Wyższa Szkoła Pedagogiczna, przeniesiona tutaj z pierwotnej 
siedziby we Wrocławiu i przekształcona w 1994 r. w Uniwersytet Opolski1. W  roku 
akademickim 1965/66 powołano tutaj także Wyższe Zawodowe Studium Techniczne, 
przekształcone w czerwcu 1966 r. w Wyższą Szkołę Inżynierską (od 1996 r. Politechnika 
Opolska)2. W latach 1957–1971 funkcjonowało w Opolu także Studium Nauczycielskie, 
mające charakter szkoły pomaturalnej3.

Ówczesne władze partyjno-państwowe przywiązywały wielką wagę do politycznego 
wychowania studentów, zwłaszcza w przypadku słuchaczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
oraz Studium Nauczycielskiego, mających w przyszłości wykonywać zawód nauczyciela. 
Ściśle łączyły się z tym działania na rzecz rekrutacji studentów w  szeregi PZPR 
i młodzieżowych organizacji politycznych. W początkach 1968 r. wśród 1831 studentów 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej (w tym 1179 słuchaczy na studiach dziennych) było ponad 
600 członków ZMS i około 800 czy nawet 1000 (według różnych źródeł) członków ZMW 
(ZMW), zaś 174 studentów (9,5%) należało do PZPR4. W tym samym czasie należało do 
ZMS również 167 spośród 272 słuchaczy opolskiej WSI (61,4 %)5.

Polityczna ofensywa PZPR w opolskim środowisku studenckim nie zapobiegła jednak 
aktywnemu udziałowi tego środowiska w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej studentów 
w marcu 1968 r. Nie zapobiegły temu również prewencyjne zabiegi miejscowej SB.

W pierwszych dniach „wydarzeń marcowych” panowała w opolskim środowisku 
akademickim zupełna dezorientacja w sprawie tego, co naprawdę dzieje się w Warszawie 
oraz innych ogarniętych opozycyjnym wrzeniem miastach akademickich. Pierwsze 
wiarygodne informacje na temat tego, co dzieje się w Warszawie, Krakowie i  innych 
ośrodkach akademickich dotarły do Opola dopiero w czwartek 14 marca 1968 r. Przywiózł 
je ze sobą Jan Czech, słuchacz III roku kierunku mechanicznego Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, kierujący w tym czasie (od grudnia 1967 r.) studenckim Teatrem Leniwego 

1  Por. S. S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis. Ludzie – fakty – wydarzenia. Księga jubileuszowa w 50. 
rocznicę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i 10. rocznicę powstania Uniwersytetu Opolskiego, Opole 
2004, s. 17–19, 22–24, 209–216.

2  Archiwum Państwowe w Opolu (APO), akta Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w 
Opolu (WK FJN Opole), 163, [b. p.], T. Musioł, Szkolnictwo na Opolszczyźnie w okresie 20-lecia Polski 
Ludowej, Opole 1966; APO, akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu (KW PZPR w Opolu), 339, 
s. 62, Informacja w sprawie uruchomienia i rozwoju Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, 11 X 
1966 r., Opole; Ł. Brandt, Powstała Wyższa Szkoła Inżynierska, „Kalendarz Opolski”, 1967, s. 80–81; 
M. Kutyma, T. Musioł, Oświata i nauka, [w:] Opole. Monografi a miasta, W. Dziewulski i F. Hawranek 
(red.), Opole 1975, s. 592–593.

3  APO, KW PZPR w Opolu, 333, s. 45, Analiza pracy ideowo-wychowawczej prowadzonej przez POP 
[PZPR] w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i Studiach Nauczycielskich w Opolu i Raciborzu. 
Załącznik nr 2 do Protokołu nr 16 z obrad Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu 
odbytego 01.07.1965 r., Opole; APO, akta Komitetu Uczelnianego PZPR przy Wyższej Szkole 
Pedagogicznej (KU PZPR WSP) w Opolu, 8, [b.p.], Protokół z zebrania Podstawowej Organizacji 
Partyjnej [PZPR] Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, odbytego 
12.11.1971 r., Opole.

4  APO, KW PZPR w Opolu, 345, s. 71, 76, Wnioski wynikające z marcowych wydarzeń na WSP, 
kwiecień 1968 r., Opole; APO, KW PZPR w Opolu, 398, s. 176, Sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego 
ZMW w Opolu z realizacji uchwały Plenum KW PZPR w sprawie pracy ideowo-wychowawczej wśród 
młodzieży, 13.02.1969 r., Opole. Według innego dokumentu w marcu 1968 r. należało do ZMS 647 
spośród 1841 studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej (35,14%.). APO, akta Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZW ZMS) w Opolu, 621, [b.p.], Analiza studenckiej organizacji 
ZMS w WSP i WSI w Opolu, kwiecień 1968 r., Opole.

5  APO, ZW ZMS w Opolu, 621, [b.p.], Analiza studenckiej organizacji ZMS w WSP i WSI w Opolu, 
kwiecień 1968 r., Opole.
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Widza. 11 marca 1968 r. wyjechał on wraz ze swoim zespołem do Lublina na zaplanowany 
parę miesięcy wcześniej (na przełomie 1967 i 1968 r.) festiwal teatrów studenckich. Na 
miejscu okazało się jednak, że festiwal został odwołany w związku z zaistniałą sytuacją 
polityczną. Zamiast tego Czech stał się świadkiem akcji protestacyjnych, odbywających 
się z udziałem lubelskich studentów i młodzieży szkolnej. Jako jedyny przedstawiciel 
opolskiego środowiska akademickiego wziął on udział w wiecu, podczas którego doszło do 
uchwalenia rezolucji przez lubelskich studentów6.

Jako kierownik teatru studenckiego Jan Czech pozostawał w kontakcie 
z  funkcjonariuszami Wydziału III SB KW MO w Opolu, sprawującymi nadzór nad 
działalnością teatru – kpt. Edwardem Gołębiowskim (kierownikiem Grupy IV Wydziału 
III SB KW MO) oraz ppor. Andrzejem Mikołajewem (inspektorem Wydziału III SB KW 
MO). Gdy zaczęły się „wydarzenia marcowe”, funkcjonariusze SB zacieśnili kontrolę 
nad Teatrem Leniwego Widza, próbując w bezpośredni sposób wpływać na postawę Jana 
Czecha i innych studentów opolskiej WSP. Jeden z „opiekunów”, ppor. Mikołajew, udał 
się nawet wraz z teatrem do Lublina, aby na miejscu czuwać nad zachowaniem członków 
zespołu7.

Podjęte przez SB działania profi laktyczne okazały się jednak nieskuteczne, 
ponieważ bezpośrednio po powrocie z Lublina, Jan Czech, ignorując ostrzeżenia ze 
strony funkcjonariuszy SB, zainicjował akcję protestacyjną w opolskim środowisku 
akademickim, wywieszając wykonane własnoręcznie plakaty w holu domu studenckiego 
WSP „Mrowisko”. W rozwieszaniu plakatów pomagał mu Adam Kasprzyk – słuchacz II 
roku kierunku elektrycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej, członek komisji propagandy 
i informacji Rady Uczelnianej ZSP. Około godz. 21.00 hol domu studenckiego „Mrowisko” 
był już pełny studentów, którzy głośno komentowali treść plakatów i dyskutowali na 
temat zaistniałej w kraju sytuacji politycznej. Ktoś rozrzucił w holu około dwudziestu 
ulotek warszawskich studentów z podpisem „Krajowa Rada Wolnych Studentów”8.

Przybyły na miejsce rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej, prof. Maurycy Horn, wraz 
z towarzyszącymi mu dwoma innymi profesorami starał się zapanować nad nastrojami 
zgromadzonych studentów, nakłaniając ich do zaniechania opozycyjnych wystąpień, 
rozejścia się i zdjęcia rozwieszonych w holu plakatów. Do częściowego rozładowania 
emocji przyczyniła się dopiero złożona przez niego obietnica, że nurtujące studentów 
wątpliwości co do wydarzeń rozgrywających się na innych uczelniach w kraju będą mogły 
być wyjaśnione następnego dnia, podczas otwartego zebrania uczelnianej organizacji 
partyjnej PZPR9.

Wojewódzkie kierownictwo PZPR na czele z I sekretarzem Marianem Miśkiewiczem 
nie chciało jednak słyszeć o podobnym przedsięwzięciu. Konsekwencją tego było dalsze 

6  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział we Wrocławiu (IPN Wr), 012/2811, t. 2, k. 38, 
Notatka służbowa, 14.03.1968 r., Opole.

7  Ibidem, k. 34, Notatka urzędowa, 18.03.1968 r., Opole; ibidem, k. 38–39, Notatka służbowa, 
14.03.1968 r., Opole; Tak dalej nie dało się żyć. z Janem Czechem, inicjatorem protestu studentów opolskiej 
WSP w marcu 1968 r., rozmawia Barbara Stankiewicz, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego”, 
2008, nr 3–4, s. 27.

8  IPN Wr, 011/461, k. 60–61, Protokół przesłuchania świadka Jana Czecha, 23.03.1968 r., Opole; IPN 
Wr, 012/2811, t. 2, k. 5, Komunikat nr 1/68, 23.03.1968 r., Opole; ibidem, k. 141–142, Plan czynności 
śledczych w sprawie nr II DS 21/68 przeciwko Janowi Czechowi, Opole; ibidem, k. 150, Zestawienie 
informacji dotyczącej aresztowanego Jana Czecha, 01.04.1968 r., Opole. Por. S. S. Nicieja, Marzec 68 
w Opolu, „Opole”, 1988, nr 3, s. 8; idem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu 1950–1990, s. 108–
109. W dokumentach z 1968 r. nazwisko Kasprzyka podawane jest w formie „Kaprzyk”.

9  IPN Wr, 011/461, k. 61, Protokół przesłuchania świadka Jana Czecha, 23.03.1968 r., Opole; IPN Wr, 
065/146, [b.p.], Informacja Komitetu Uczelnianego PZPR o przebiegu wydarzeń na terenie WSP 
w Opolu w dniach od 14.03.1968 r. do 18.03.1968 r., Opole. Por. J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 
2006, s. 344–345.
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narastanie emocji wśród rozczarowanych takim obrotem sprawy studentów WSP. 
Zawiedzeni w swoich oczekiwaniach, dotyczących obiecanego dzień wcześniej udziału 
w otwartym zebraniu partyjnym, studenci postanowili spotkać się na własnym wiecu, 
zwołanym 15 marca na godzinę 18.00. Władze WSP bez powodzenia starały się odwieść 
studentów od realizacji tego zamysłu, grożąc sankcjami dyscyplinarnymi z tytułu udziału 
w nielegalnym zgromadzeniu10.

Do znacznego podgrzania atmosfery w opolskim środowisku studenckim przyczyniły 
się również publikacje prasowe z 15 marca 1968 r. „Trybuna Opolska”, organ KW PZPR, 
zamieściła tego dnia na pierwszych dwóch stronach obszerny materiał pod tytułem: 
„Pełne poparcie dla polityki partii. Studenci, uczniowie, załogi opolskich zakładów 
pracy na masówkach protestacyjnych”. W materiale tym informowano w szczególności 
o stanowisku zajętym przez aktywistów ZMS i ZMW „z uczelni opolskich Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Inżynierska i Studium Nauczycielskie”, którzy „surowo 
potępili wybryki elementów wichrzycielskich w  Warszawie”. „Trybuna Opolska” 
opublikowała także fragmenty przyjętej 13 marca przez aktywistów ZMS i ZMW rezolucji, 
protestującej „przeciwko wykorzystaniu studentów dla brudnych, egoistycznych interesów 
przez wrogie i nieodpowiedzialne elementy popierane przez »Wolną Europę« i inne 
nieprzychylne Polsce Ludowej ośrodki”11.Nagłośniona przez „Trybunę Opolską” rezolucja 
uczelnianego aktywu ZMS i ZMW została bardzo źle odebrana przez opolskie środowisko 
akademickie. Studenci (i nie tylko) byli oburzeni propagandowymi manipulacjami prasy, 
przedstawiającej anonimową rezolucję „aktywu” ZMS i ZMW jako głos całego opolskiego 
środowiska studenckiego12.

Wiele negatywnych emocji wśród studentów wywołała także podjęta tego samego dnia 
próba interwencji ze strony funkcjonariuszy Wydziału III SB KW MO w Opolu, sprawujących 
nadzór nad opolską Wyższą Szkołą Pedagogiczną i Teatrem Leniwego Widza. Wspomniany 
już ppor. Andrzej Mikołajew oraz por. Jerzy Zarębski próbowali wówczas odwieźć Jana 
Czecha samochodem do siedziby KW MO, zabierając go z ulicy w pobliżu WSP. Spotkało się 
te jednak ze skutecznym przeciwdziałaniem innych studentów13.

Wśród takich okoliczności 15 marca 1968 r., w bardzo gorącej atmosferze, w holu 
„Mrowiska” rozpoczął się wiec studencki. Oprócz słuchaczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
uczestniczyła w nim także spora grupa słuchaczy pozostałych dwóch uczelni opolskich: 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz Studium Nauczycielskiego. Studenci przeszli następnie 
do sąsiedniego gmachu uczelni, gdzie opracowano i przyjęto tekst rezolucji14.

Około godz. 20.00 rozpoczęło się oczekiwane z wielkim napięciem zebranie POP 
PZPR przy Wyższej Szkole Pedagogicznej. Uczestniczyli w nim, na prawach gości, 
przedstawiciele uczelnianych organizacji młodzieżowych oraz bezpartyjni pracownicy 

10  IPN Wr, 065/146, [b.p.], Pismo Maurycego Horna do Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR 
w Opolu, 8.07.1968 r., Opole.

11  Pełne poparcie dla polityki partii. Studenci, uczniowie, załogi opolskich zakładów pracy na masówkach 
protestacyjnych, „Trybuna Opolska”, 15.03.1968 r., s. 1–2; APO, KW PZPR w Opolu, 345, s. 79, 
Rezolucja, 13.03.1968 r., Opole; APO, ZW ZMS w Opolu, 549, [b.p]., Rezolucja, 13.03.1968 r., Opole.

12  APO, KW PZPR w Opolu, 1759, s. 200, Wnioski wynikające z marcowych wydarzeń na WSP, [b.d.], 
Opole.

13  IPN Wr, 012/2811, t. 2, k. 35, Notatka urzędowa, 18.03.1968 r., Opole. Por. Z. Bereszyński, Marzec’68 
w opolskim środowisku akademickim, [w:] Marzec’68 z czterdziestoletniej perspektywy, D. Kisielewicz 
i M. Świder (red.), Opole 2009, s. 147–149.

14  IPN Wr, 011/461, k. 44–45, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Żebrowskiego, 21.03.1968 r., 
Opole; IPN Wr, 065/146, [b.p.], Pismo Maurycego Horna do Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej 
PZPR w Opolu, 08.07.1968 r., Opole. Według informacji uzyskanych przez Zarząd Wojewódzki ZMS 
w  Opolu, „w zajściach na WSP” uczestniczyła również „spora grupa studentów WSI”, m.in. 25 
członków ZMS. APO, ZW ZMS w Opolu, 621, [b.p.], Analiza studenckiej organizacji ZMS w WSP i WSI 
w Opolu, kwiecień 1968 r., Opole.
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Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przybyli także czterej przedstawiciele wojewódzkich 
i  miejskich władz partyjnych PZPR.W wyniku burzliwej dyskusji uchwalono rezolucję 
w sprawie aktualnej sytuacji politycznej, wychodząc w jej treści częściowo naprzeciw 
oczekiwaniom młodzieży akademickiej15.

W tym czasie około 1000–1200 studentów, zgromadzonych na korytarzach uczelni, 
oczekiwało w napięciu na wyniki zebrania. Z czasem zaczęło narastać wśród nich 
zniecierpliwienie. W tej sytuacji pojawiły się głosy nawołujące do wyjścia poza uczelnię. 
Proponowano przemarsz pod pomnik Adama Mickiewicza przy ul. Katowickiej. 
Zdecydowana większość studentów, a w szczególności Karol Machaczka i Ryszard 
Orłowski, energicznie przeciwstawiła się jednak tym pomysłom, których realizacja 
mogła doprowadzić do starć z gotowymi do interwencji siłami MO oraz tzw. aktywu 
robotniczego z niektórych zakładów pracy16.

Około godz. 2.00, po zakończeniu zebrania partyjnego, młodzież zgromadzona 
w auli WSP powitała z entuzjazmem rektora Maurycego Horna i towarzyszące mu osoby. 
Pozytywnie odebrano także tekst rezolucji POP PZPR, po odczytaniu której rozległy się 
oklaski. Nie zgodzono się jednak z propozycją, aby rezolucję tę studenci przyjęli jako 
własną. Nie chciano również zaakceptować postulowanych przez POP PZPR zmian 
w tekście rezolucji studenckiej17.

W dyskusji, jaka się następnie wywiązała, zabrało głos kilku studentów, którzy w ostrych 
słowach potępili brutalne działania MO i „aktywu robotniczego”. Rektor Maurycy Horn 
apelował do studentów, aby ich akcja protestacyjna ograniczyła się do murów uczelni. 
Przestrzegał przed ewentualnymi manifestacjami na mieście, które mogłyby przerodzić 
się w starcia z milicją. Zapewniał studentów, że będą bezpieczni, jeżeli pozostaną w murach 
uczelni, i deklarował, że poda się do dymisji w wypadku, gdyby milicja wtargnęła na teren 
WSP. Wiecujący studenci odebrali to jako wyraz poparcia dla nich ze strony rektora18.

Po opuszczeniu auli przez rektora i innych przedstawicieli władz uczelni część 
studentów pod przewodnictwem Jana Czecha wypracowała nowy tekst rezolucji, 
sygnowanej w  imieniu słuchaczy trzech opolskich uczelni – Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz Studium Nauczycielskiego. Rezolucja 
ta była adresowana do Sejmu PRL i KC PZPR, z podaniem do wiadomości rektorów WSP 
i WSI, dyrekcji SN, KW PZPR w Opolu, KU PZPR Wyższej Szkoły Pedagogicznej, redakcji 
„Trybuny Opolskiej”, opolskiej redakcji Polskiego Radia oraz Rady Naczelnej ZSP19.

Nie obyło się przy tym bez polemiki z niektórymi działaczami ZMS. Jednym 
z  polemistów był Ryszard Misiak, wiceprzewodniczący Zarządu Uczelnianego ZMS 
I  sekretarz Oddziałowej Organizacji Partyjnej PZPR na Wydziale Matematyczno-

15  APO, KW PZPR w Opolu, 2737, s. 1, Notatka o przebiegu zebrania POP PZPR przy WSP z udziałem 
bezpartyjnych pracowników nauki i zarządów uczelnianych ZMS, ZMW i ZSP, odbytego w dniu 
15.03.1968 r., Opole; IPN Wr, 065/146, [b.p.], Rezolucja, [b.d.], Opole.

16  IPN Wr, 011/461, k. 46, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Żebrowskiego, 21.03.1968 r., 
Opole; S. S. Nicieja, Marzec 68 w Opolu, s. 9.

17  APO, KW PZPR w Opolu, 2737, s. 5, Notatka o przebiegu zebrania POP PZPR przy WSP z udziałem 
bezpartyjnych pracowników nauki i zarządów uczelnianych ZMS, ZMW i ZSP, odbytego w dniu 
15.03.1968 r., Opole; APO, KW PZPR w Opolu, 942, s. 31–35, Informacja o wydarzeniach w WSP 
w Opolu w dniach 15 i 16.03.1968 r., [b.d.], Opole; IPN Wr, 065/146, [b.p.], Pismo Maurycego Horna 
do Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR w Opolu, 08.07.1968 r., Opole. Por. J. Eisler, op. 
cit., s. 368–369.

18  IPN Wr, 065/146, [b.p.], Informacja Komitetu Uczelnianego PZPR o przebiegu wydarzeń na terenie 
WSP w Opolu w dniach od 14.03.1968 r. do 18.03.1968 r., Opole.

19  APO, KW PZPR w Opolu, 942, s. 34, Rezolucja, 15.03.1968 r., Opole; Marzec 1968. Trzydzieści lat 
później, t. 2, Aneks źródłowy. Dzień po dniu w raportach SB oraz Wydziału Organizacyjnego KC 
PZPR, oprac. M. Zaremba, Warszawa 1998, s. 130–131.
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Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej – w przyszłości funkcjonariusz SB (od połowy 
1971 r.), zajmujący się w szczególności sprawowaniem nadzoru nad opolskimi uczelniami 
wyższymi jako kierownik Sekcji III Wydziału III KW MO (od czerwca 1975 r.), a następnie 
zastępca naczelnika tegoż wydziału (od listopada 1978 r.) oraz analogicznego wydziału 
WUSW (w latach 1983–1984)20.

Sytuacja zaogniła się ponownie w niedzielę 17 marca 1968 r. pod wpływem informacji 
o dramatycznych wydarzeniach w Krakowie, gdzie 13 marca formacje MO wtargnęły na 
teren Uniwersytetu Jagiellońskiego, łamiąc w brutalny sposób autonomię tej uczelni. 
Informacje o wypadkach krakowskich przywiózł do Opola nieznany bliżej student 
z Krakowa, który w sobotę 16 marca spotkał się z Janem Czechem z zamiarem nakłonienia 
go do podjęcia nowej, bardziej radykalnej akcji protestacyjnej21.

Na terenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej– w gmachu uczelni i w domu studenckim 
– pojawiły się afi sze i ulotki informujące o wypadkach krakowskich oraz nawołujące do 
udziału w 48-godzinnym strajku studenckim na znak protestu przeciwko brutalnym 
działaniom milicji22. Po spotkaniu z rektorem Maurycym Hornem, wbrew jego apelom, 
postanowiono rozpocząć akcję strajkową w poniedziałek 18 marca 1968 r. o godzinie 
8.0023.Część studentów ruszyła na miasto, roznosząc i rozklejając ulotki informujące o 
powodach i motywach podjętej akcji protestacyjnej oraz apelujące o niesienie pomocy 
protestującej młodzieży. Niestety w tym czasie Opole było intensywnie patrolowane 
przez siły milicyjne, sprowadzone również z innych miejscowości województwa 
opolskiego. Konsekwencją tego było ujęcie na gorącym uczynku niektórych uczestników 
akcji ulotkowej: Ryszarda Rabczyńskiego, Magdaleny Pawlaszczyk, Teodora Olbricha, 
Marka Nowego i Mieczysława Plopy. Wszystkich zatrzymanych studentów osadzono 
w aresztach Komendy Miasta i Powiatu MO w Opolu24.

Tymczasem w nocy z 17 na 18 marca 1968 r. trzech studentów Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, Jan Serbinowski (III rok fi zyki), Henryk Kowalczyk (IV rok fi zyki) i Jan 
Szczepaniak (III rok chemii), wyjechało do Krakowa, aby na miejscu zweryfi kować 
informacje na temat dramatycznych wydarzeniach w tym mieście. Niestety w drodze 
powrotnej do Opola, w poniedziałek 18 marca 1968 r. cała trójka została zatrzymana 

20  APO, KW PZPR w Opolu, 942, s. 31–35, Informacja o wydarzeniach w WSP w Opolu w dniach 
15.03.1968 r. i 16.03.1968 r., [b.d.], Opole; APO, ZW ZMS w Opolu, 621, [b.p.], Analiza studenckiej 
organizacji ZMS w WSP i WSI w Opolu, kwiecień 1968 r., Opole; IPN Wr, 0126/1908, k. 3, Życiorys 
Ryszarda Misiaka, 23.06.1971 r., Opole; ibidem, k. 13, Przebieg służby pracy Ryszarda Misiaka, Opole. 
Por. Z. Bereszyński, Służba Bezpieczeństwa jako instrument nadzoru nad środowiskami twórczymi, 
dziennikarskimi i naukowymi w województwie opolskim, [w:] Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni 
za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich, S. Ligarski i G. Majchrzak 
(red.), Warszawa 2017, s. 36, 46; M.  Patelski, Studenci i władza. Wydarzenia marcowe 1968 roku 
w środowisku akademickim Opola, [w:] Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej, 
A. Gołębiowska i M. Świder (red.), Opole 2017, s. 40. Misiak polemizował z niektórymi punktami 
rezolucji studenckiej, a w szczególności protestował kategorycznie przeciwko punktowi ósmemu, 
mówiącemu, że postawa studentów jest „inna od postawy aktywu ZMS i ZMW uczelni opolskich”. 
Sformułowanie to zostało ostatecznie usunięte z tekstu rezolucji. W 1969 r. za swoją działalność 
w ruchu młodzieżowym Misiak został wyróżniony brązową odznaką im. Janka Krasickiego.

21  IPN Wr, 012/2811, t. 3, k. 10, Doniesienie t.w. ps. „Ryszard” nr 67, 9.04.1968 r., Opole.
22  IPN Wr, 065/146, [b.p.], Pismo Maurycego Horna do Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR 

w Opolu, 08.07.1968 r., Opole.
23  IPN Wr, 011/461, k. 64, Protokół przesłuchania świadka Jana Kazimierza Czecha, 23.03.1968 r., 

Opole; ibidem, k. 84, Protokół przesłuchania podejrzanego Jana Kazimierza Czecha, 10.04.1968 r., 
Opole.

24  Ibidem, k. 17, Telefonogram nr 747/68 z Komendy Miasta i Powiatu MO w Opolu do Komendy 
Wojewódzkiej MO w Opolu, 17.03.1968 r., Opole. Por. K. Tarka, Strajk opolskich studentów w marcu 
1968 roku, [w:] Marzec’68 z czterdziestoletniej perspektywy, D. Kisielewicz i M. Świder (red.), Opole 
2009, s. 127; M. Patelski, Studenci i władza…, s. 40–41.



63

Marzec’68 na Śląsku Opolskim

przez milicję na dworcu kolejowym w Katowicach. Przy Serbinowskim znaleziono 
dziewięć egzemplarzy ulotek, zabranych z Krakowa w celu zaprezentowania studentom 
opolskim. 20 marca 1968 r. Szczepaniak i Kowalczyk zostali zwolnieni z aresztu. Wobec 
Serbinowskiego natomiast Prokuratura Wojewódzka w Opolu, na wniosek Wydziału 
Śledczego KW MO, zastosowała areszt tymczasowy25

W poniedziałek 18 marca 1968 r., w godzinach porannych, korytarze Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej zaczęły zapełniać się studentami, przybywającymi na proklamowany 
poprzedniego dnia strajk okupacyjny. Wojewódzkie władze partyjne PZPR szacowały 
liczbę strajkujących na około 600 osób, czyli trzecią część łącznej liczby studentów 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Dane te są jednak przypuszczalnie znacznie zaniżone26.

Inaczej rozwinęła się sytuacja na opolskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej. Władze 
tej uczelni, szybko reagując na zachodzące wydarzenia, znacznie zacieśniły kontrolę 
nad studentami. Między innymi zarządzono kolokwia, „co zmusiło studentów do 
intensywnej nauki”, odwracając ich uwagę od innych spraw27.

W związku z przystąpieniem młodzieży do akcji strajkowej rektor Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej zwołał niezwłocznie posiedzenie Senatu. Wywieszono obwieszczenie 
uznające strajk za nielegalny i grożące uczestnikom akcji strajkowej surowymi karami, 
do wydalenia z uczelni włącznie. Wywieszona została także lista osób, które zostały 
zawieszone w prawach studenta w związku z zatrzymaniem ich poprzedniego przez MO 
podczas akcji ulotkowej28.

Działania te pozostałyby może bez istotniejszego wpływu na dalszy rozwój wydarzeń, 
gdyby nie pewien incydent, świadczący o wyjątkowej złożoności stosunków społeczno-
politycznych w województwie opolskim. Akurat 18 marca 1968 r., oprócz ulotek 
kolportowanych przez studentów, pojawiły się na terenie Opola również ulotki o treści 
„Opole zawsze niemieckie”. Fakt ten wzbudził niemałą konsternację wśród strajkujących 
studentów i ostateczne, po burzliwej dyskusji z udziałem członków Senatu Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej i KU PZPR, skłonił ich do przerwania akcji protestacyjnej29. „Po 
przemówieniach członków Senatu i KU [PZPR] – pisał Maurycy Horn w późniejszym 
odwołaniu do Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR – strajkujący [studenci] 
postanowili przerwać strajk na znak protestu przeciwko wykorzystywaniu akcji 
studenckiej przez rewizjonistów niemieckich”30.

25  IPN Wr, 011/461, k. 33, Telefonogram, 20.03.1968 r., Opole; ibidem, k. 37–39, Meldunek o wszczęciu 
dochodzenia, przedstawieniu zarzutów i o tymczasowym aresztowaniu w sprawie nr repertorium 
Wydziału Śledczego KW MO 13/68, sygn. akt Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu II Ds 16/68, 
21.03.1968 r., Opole. Por. K. Tarka, Strajk…, s. 130; Z. Bereszyński, Marzec’68 w opolskim środowisku 
akademickim, s. 153–154.

26  APO, KW PZPR w Opolu, 1759, s. 201, Wnioski wynikające z marcowych wydarzeń na WSP, [b.d.], 
Opole; Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 2, s. 146. Por. J. Eisler, op. cit., s. 388; K. Tarka, Strajk…, 
s. 127–128.

27  APO, ZW ZMS w Opolu, 621, [b.p.], Analiza studenckiej organizacji ZMS w WSP i WSI w Opolu, 
kwiecień 1968 r., Opole.

28  IPN Wr, 065/146, [b.p.], Pismo Maurycego Horna do Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR 
w Opolu, 8.07.1968 r., Opole.

29  IPN Wr, 065/146, [b.p.], Informacja Komitetu Uczelnianego PZPR o przebiegu wydarzeń na terenie 
WSP w Opolu w dniach od 14.03.1968 r. do 18.03.1968 r., Opole; Marzec 1968. Trzydzieści lat później, s. 
158–159. Do przerwania strajku przyczynili się w decydującej mierze dwaj redaktorzy studenckiego 
pisma „Fama”, Krzysztof Borkowski (V rok matematyki) i Harry Duda (V rok fi lologii polskiej). W 
późnych godzinach popołudniowych w gabinecie rektora opracowali oni projekt rezolucji z takim 
postanowieniem, odczytany następnie przez Dudę przed zgromadzonymi w auli studentami 
i przyjęty przez nich przez aklamację. Relacja ustna Harrego Dudy z 27.03.2018 r.

30  IPN Wr, 065/146, [b.p.], Pismo Maurycego Horna do Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR 
w Opolu, 08.07.1968 r., Opole.
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3.   Mobilizacja aparatu władzy oraz jego zaplecza społecznego
Miejscowy aparat władzy był przygotowany również do bezpośredniej rozprawy 

fi zycznej ze studentami w wypadku, gdyby zdecydowali się oni na rozszerzenie akcji 
protestacyjnej poza mury uczelni. Do sytuacji takiej jednak ostatecznie nie doszło, 
ponieważ studenci nie dali się sprowokować do manifestacji ulicznych.

W wypadku takich manifestacji miały być wprowadzone do akcji trzy plutony ZOMO, 
działające na kierunkach zbieżnych wzdłuż ulic Oleskiej (od strony centrum miasta), 
Katowickiej oraz Nysy Łużyckiej. Siły te miały pędzić studentów w kierunku uczelni oraz 
pod wiadukt nad ul. Oleską31.

Oprócz tego KMiP PZPR w Opolu na czele z Augustynem Wajdą jako I sekretarzem 
przeprowadził mobilizację aktywu robotniczego, czyli członków partii z niektórych 
zakładów pracy w łącznej sile około 300 osób32. Bojówki „aktywu” organizowano 
wówczas m.in. w ZNTK „Opole” w Opolu. Występując 10 kwietnia 1968 r. na Konferencji 
Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Zakładowego PZPR przy ZNTK, I sekretarz 
KMiP PZPR w Opolu, Wajda, w imieniu swojego komitetu „podziękował załodze ZNTK 
[członkom] partii, za to, że na zawołanie w ciągu kilkudziesięciu minut stawili się do 
dyspozycji – nie wiedząc nawet, po co i na co ich wołano”33. 

W sprawozdaniu z działalności VII Oddziałowej Organizacji Partyjnej PZPR przy 
ZNTK „Opole” za okres od 26 lutego 1968 r. do 15 marca 1969 r. odnotowano, że 
niektórzy członkowie tamtejszego aktywu partyjnego „skierowani byli do pracy w celu 
uświadomienia pewnej części młodzieży akademickiej, która próbowała [w]prowadzić 
ferment i zamieszanie”34. W Hucie „Małapanew” w Ozimku w odpowiedzi na apel 
o  „pomoc w ewentualnym utrzymaniu porządku w Opolu w okresie dni marcowych, 
grupy partyjne pierwsze zgłosiły chęć wyjazdu i ostatecznie więcej było chętnych 
niż zachodziła potrzeba wyjazdu”35.

4.   Solidarni ze studentami
Z drugiej strony ówczesne protesty studenckie spotkały się jednak z rozmaitymi 

przejawami poparciem w różnych środowiskach społecznych regionu. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, że zjawiska takie wystąpiły również wśród rodzimej ludności 
śląskiej oraz w miejscowych środowiskach robotniczych36.

Tak np. w nocy z 11 na 12 marca 1968 r. na murze otaczającym wspomnianą Hutę 

31  Por. K. Tarka, Strajk…, s. 129; K. Jasiak, Z. Bereszyński, Kalendarium ważniejszych wydarzeń na 
Opolszczyźnie według meldunków, sprawozdań, kronik oraz innych materiałów Milicji Obywatelskiej 
i  Służby Bezpieczeństwa w latach 1945–1989, [w:] Komunistyczny aparat represji i życie społeczne 
Opolszczyzny w latach 1945–1989, K. Jasiak (red.), Opole 2012, s. 487; M. Patelski, Studenci i władza…, 
s. 42. Zgodnie z zachowanym planem działań poszczególne plutony ZOMO miały liczyć odpowiednio 
20+1, 20+1 oraz 50+1 ludzi. Najsilniejszy pododdział miał działać na osi ul. Oleskiej od strony 
centrum miasta.

32  APO, KW PZPR w Opolu, 942, s. 39, 41, Informacja o przebiegu masówek w zakładach produkcyjnych 
i  nastrojach ludności po zajściu w Warszawie, 18.03.1968 r., Opole. Por. M. Patelski, Studenci 
i władza…, s. 42.

33  APO, akta Komitetu Zakładowego PZPR przy ZNTK „Opole” (KZ PZPR ZNTK) w Opolu: 3, [b.p.], 
Protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Zakładowego PZPR Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu – odbytej w dniu 10.04.1968 r., Opole.

34 Ibidem, [b.p.], Sprawozdanie z działalności VII OOP [PZPR] za okres od 26.02.1968 r. do 15.03.1969 
r., 15.03.1969 r., Opole.

35  APO, akta Komitetu Miasta i Powiatu PZPR (KMiP PZPR) w Opolu, 50/IV/60a, [b.p.], Informacja 
z działalności grup partyjnych w Hucie „Małapanew”, 25.05.1968 r., Opole.

36  APO, KW PZPR w Opolu, 942, s. 48–51, 54, Informacja o nastrojach na terenie województwa 
opolskiego, 20.03.1968 r., Opole. Por. Z. Bereszyński, Marzec’68 na Śląsku Opolskim – w cieniu 
studenckiego protestu, „Studia Śląskie”, 2013, t. 73 ,s. 107–134.
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„Małapanew” w Ozimku pojawił się napis o treści zbieżnej z hasłami głoszonymi przez 
protestujących w tym czasie studentów: „Prasa kłamie, Dziady na scenę!”37. Podobne 
fakty odnotowano także na terenie Prudnika38.

W Strzelcach Opolskich grupa młodzieży szkolnej przeprowadziła milczącą 
manifestację, chodząc z odwróconymi do góry nogami gazetami, trzymanymi w rękach 
tak jak podczas lektury. W Raciborzu część uczniów klas IV i V średnich szkół technicznych 
umawiała się na wiec protestacyjny, mający odbyć się w Rynku w sobotę 16 marca 1968 r.39

15 marca 1968 r. do dwóch skrzynek pocztowych w Głuchołazach wrzucono ręcznie 
pisane (różnym charakterem pisma) ulotki o treści wyrażającej poparcie dla studentów40.
Ulotki z wyrazami poparcia dla protestujących studentów pojawiały się także na terenie 
Brzegu w dniach od 14 do 17 marca 1968 r.41 16 marca 1968 r. pojawiły się w Kędzierzynie 
trzy plakaty głoszące, że gazety kłamią, i nawołujące do udziału w wiecu dla poparcia 
protestujących studentów i młodzieży Warszawy. W nocy z 17 na 18 marca zawisły 
na ulicach Kędzierzyna cztery nowe plakaty z hasłami o treści antykomunistycznej 
i  antyradzieckiej42. Ich autorem okazał się Marian Żaba, operator miejscowego kina 
„Junak”. W lipcu 1968 r. Sąd Powiatowy w Koźlu skazał go na 1 rok pozbawienia wolności43.

W dniach 26, 27 i 29 marca 1968 r. zostały przeprowadzone akcje ulotkowe w Oleśnie. 
Część ulotek była dziełem miejscowych nastolatków, m.in. Andrzeja Cichonia, Andrzeja 
Natkańca i Józefa Piekarskiego. W maju 1968 r. Sąd Powiatowy w Oleśnie wymierzył 
Andrzejowi Natkańcowi i Józefowi Piekarskiemu karę aresztu w zawieszeniu na dwa lata 
oraz karę grzywny44. W czerwcu 1968 r. sąd dla nieletnich w Kluczborku orzekł umieszczenie 
Andrzeja Cichonia w domu poprawczym do czasu ukończenia osiemnastego roku życia45.

16 oraz 19 i 20 marca 1968 r. funkcjonariusze MO odnotowali fakty kolportażu ulotek 
na terenie Gogolina w powiecie krapkowickim. Ręcznie pisane ulotki wyrażały poparcie 
dla protestujących studentów, będąc zarazem świadectwem proniemieckiej orientacji ich 
autorów46. Autorami ulotek okazali się czterej młodzi mieszkańcy tego miasta: Joachim 

37  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Biuro Udostępnień (AIPN BU), 0753/3, 
k. 251, Informacja, 12.03.1968 r., Opole.

38  IPN Wr 09/341, k. 322, 340, Informacja dotycząca wydarzeń związanych z wystąpieniami studentów 
na terenie województwa opolskiego, [b.d.] Opole.

39  APO, KW PZPR w Opolu, 1617, s. 120, Informacja o nastrojach społeczeństwa powiatu strzeleckiego, 
18.03.1968 r., Opole.

40  AIPN BU, 0753/3, [Fragment meldunku z marca 1968 r., bez nagłówka i daty], k. 6. SB.
41  APO, KW PZPR w Opolu, 1617, s. 65, Ocena dotycząca sytuacji w mieście i powiecie Brzeg w związku 

z wydarzeniami warszawskimi, 19.03.1968 r., Opole; ibidem, 1759, k. 98, Informacja o nastrojach na 
terenie województwa opolskiego, [b.d.], s. 191; IPN Wr, 011/1198, [b.p.], Karta, 08.11.1975 r., Opole.

42  APO, KW PZPR w Opolu, 1617, s. 88–90, Informacja o opiniach, poglądach i nastrojach 
w  społeczeństwie powiatu kozielskiego po wypadkach mających miejsce w Warszawie i innych 
ośrodkach akademickich, 18.03.1968 r., Opole; IPN, 0753/3, k. 22, Meldunek sytuacyjny dot. akcji 
„Kraj”, 18.03.1968 r., Opole.

43  IPN Wr, 065/285, [b.p.], Informacja dot. Mariana Żaby, dokument z 1970 r. z trudną do odczytania 
datą dzienną, Opole.

44  IPN Wr, 05/211, t. 2, k. 10, Meldunek o rozpoznaniu przez sąd sprawy nr repertorium Wydziału 
Śledczego KW MO w Opolu, 18/68, sygn. akt Prokuratury Powiatowej w Kluczborku 2 DS 97/68, 
18.05.1968 r., Opole.

45  Ibidem, k. 11, Meldunek o rozpoznaniu przez Sąd dla Nieletnich sprawy nr repertorium Wydziału 
Śledczego KW MO w Opolu, 18/68, sygn. akt Prokuratury Powiatowej w Kluczborku II Ds-97/68, 
19.09.1968 r., Opole.

46  IPN Wr, 011/393, k. 56–57, Meldunek o wszczęciu dochodzenia przedśledczego nr repertorium 
Wydziału Śledczego KW MO w Opolu, 14/68, 22.03.1968 r., Opole; IPN Wr, 012/2799, k. 2–3, 
Meldunek o wszczęciu dochodzenia przedśledczego repertorium Wydziału Śledczego KW MO 
w Opolu 14/68, 22.03.1968 r., Opole.
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Tice, Zygfryd Wit, Andrzej Gawron i Maksymilian Libowski, pochodzący z  rdzennych 
śląskich rodzin robotniczych. W maju 1968 r. sąd dla nieletnich w Opolu skazał całą 
czwórkę na umieszczenie w zakładzie poprawczym47.

W dniach 23 i 24 marca 1968 r. na terenie Krapkowic, w kilku ruchliwych punktach 
miasta, pojawiły się ręcznie wykonane ulotki, wyrażające poparcie dla studentów 
i  protestujące przeciwko brutalnemu postępowaniu MO. W wyniku wszczętego w tej 
sprawie dochodzenia ustalono, że akcję tę przeprowadziło dwóch młodych robotników 
z  rdzennych rodzin śląskich: Eugeniusz Kałuża i Jerzy Wicher48.W maju 1968 r. Sąd 
Powiatowy w Krapkowicach skazał Kałużę na 10 miesięcy więzienia oraz 2000 zł 
grzywny. Wichrowi wymierzono karę 8 miesięcy aresztu w zawieszeniu na 2 lata oraz 
1000 zł grzywny49.

5.   Represje wobec studentów
Fakt dobrowolnego odstąpienia studentów od dalszej akcji protestacyjnej nie uchronił 

niestety opolskich środowisk akademickich przed działaniami o charakterze represyjnym. 
W związku z czynnym udziałem w studenckiej akcji protestacyjnej stanęli przed sądem: Jan 
Czech, Ryszard Rabczyński, Marek Nowy, Mieczysław Plopa, Teodor Olbrich, Magdalena 
Pawlaszczyk, Jan Serbinowski, Stanisław Żebrowski i Jan Lasoń. W stosunku do ośmiu 
osób (oprócz Magdaleny Pawlaszczyk, którą uniewinniono z braku dowodów winy) 
zapadły wyroki skazujące w zawieszeniu. Szesnastu słuchaczy WSP zostało zawieszonych 
w prawach studenta, a z tej liczby siedem osób ostatecznie relegowano z uczelni50.

Krzysztof Borkowski, zawieszony w prawach studenta w czerwcu 1968 r., znacznie 
później niż pozostałych piętnaście osób, znalazł się w tym gronie m.in. (a może nawet 
w  głównej mierze) za sprawą „kolegów” z ZMS, którzy w ramach pomarcowych 
rozliczeń zaliczyli go „do cichych inspiratorów” studenckiego protestu51. Sankcje karne 
w stosunku do Borkowskiego miały związek także z jego działalnością w charakterze 
redaktora studenckiego pisma „Fama”, które po „wydarzeniach marcowych” było ostro 
atakowane z powodu jego „niewłaściwej” orientacji ideowej. Z tych samych powodów 
Krzysztof Borkowski, do wiosny 1968 r. członek Komitetu Uczelnianego PZPR, został 
także wydalony z partii52. Wydaleni z PZPR zostali również studenci Adolf Czajkowski 
i Aleksander Łach – „za niepartyjną postawę w czasie zajść marcowych”53.

47  IPN, 011/393, k. 97, Meldunek o rozpoznaniu przez sąd sprawy nr repertorium Wydziału Śledczego 
KW MO 13/68, sygn. akt Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu II DS 14/68, sygn. akt Sądu dla Nieletnich 
w Opolu III NK-157/68, 17.06.1968 r., Opole; Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 2, s. 221.

48  IPN Wr, 012/2803, t. 2, k. 5, Meldunek sytuacyjny nr 14, 26.03.1968 r., Opole.
49  IPN Wr, 012/2803, t. 1, k. 16, Meldunek o wyroku w i instancji w sprawie nr repertorium Wydziału 

Śledczego KW MO w Opolu 17/68, sygn. akt Prokuratury Powiatowej w Krapkowicach DS-187/68, 
10.05.1968 r., Opole; ibidem, t. 2, k. 5, Meldunek sytuacyjny nr 14, 26.03. 1968 r., Opole.

50  S. S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis…, s. 89; Z. Bereszyński, Marzec’68 w opolskim środowisku 
akademickim, s. 155–159.

51  APO, ZW ZMS w Opolu, 621, [b.p.], Analiza studenckiej organizacji ZMS w WSP i WSI w Opolu, 
kwiecień 1968 r., Opole. W dokumencie tym zarzucono Borkowskiemu, byłemu przewodniczącemu 
Zarządu Uczelnianego ZMS (w poprzedniej kadencji), że „w początkowym okresie stwarzał 
nastroje przeciw rezolucji aktywu ZMS i ZMW oraz przedstawicielom instancji partyjnych [mówiąc] 
o rzekomej bojaźni przyjścia tych przedstawicieli do studentów, i dopiero kiedy cała sprawa nabrała 
rozmachu, starał się wycofać i przeciwdziałać”. Podobnie oceniono postawę Kazimierza Kobiałki, 
członka PZPR i byłego przewodniczącego Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich.

52  Krzysztof Borkowski został wysłany na urlop dziekański na okres od 12.06.1968r. do 19.06.1969 r. 
Decyzja ta zapadła w dniu, w którym miał przystąpić do zdawania egzaminu magisterskiego. 
Borkowski ukończył studia na WSP z dniem 27.06.1969 r., IPN Wr, 065/795, [b.p.], Materiały 
kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Związkowiec”, Opole.

53  APO, KMiP PZPR w Opolu, 50/IV/60a, [b.p.], Protokół nr 10/68 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Miasta i Powiatu PZPR w Opolu, odbytego 31.05.1968 r., Opole; ibidem, [b.p.], Protokół nr 12/68 
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Osobom relegowanym z uczelni lub zawieszonym w prawach studenta groziło 
dodatkowo represyjne wcielenie do wojska. Pięciu zawieszonych w prawach studenta 
słuchaczy opolskiej WSP, Adam Kasprzyk, Ryszard Rabczyński, Jan Serbinowski, Marek 
Nowy i Aleksander Łach, a także Jan Lasoń, były student WSP, zostało powołanych do 
odbycia służby wojskowej54.

6.   Czystki
Studencka akcja protestacyjna z marca 1968 r. stała się pretekstem do czystek 

politycznych w opolskim środowisku akademickim. 12 kwietnia 1968 r. Egzekutywa KMiP 
PZPR w Opolu wystąpiła do KW PZPR z wnioskiem o powołanie przy KMiP „Komisji dla 
przeprowadzenia rozmów z członkami POP przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w celu 
dokonania oceny ich postawy w okresie ostatnich zajść na WSP oraz dokonania skreśleń 
[bądź] wydaleń lub udzielenia innych kar partyjnych, a także przeprowadzenia wyborów 
do Oddziałowych Organizacji Partyjnych i Komitetu Uczelnianego”. Przewodniczącym 
owej komisji, spełniającej rolę partyjnej inkwizycji, został Zenon Kawecki, ówczesny 
sekretarz ds. propagandy KMiP PZPR, magister fi lozofi i po studiach na Uniwersytecie 
Państwowym im. Andrieja A. Żdanowa w Leningradzie55.

Ofi arą czystek padł w szczególności dotychczasowy rektor miejscowej WSP, prof. 
Maurycy Horn. Wojewódzkie władze PZPR na czele z I sekretarzem KW, Marianem 
Miśkiewiczem, oraz SB zarzucały mu, że swoją koncyliacyjną postawą i gotowością 
do dialogu ze studentami rozzuchwalił „wichrzycieli”. Wśród takich okoliczności 
pod koniec kwietnia 1968 r. kierownictwo KW PZPR przyjęło rezygnację prof. Horna 
z funkcji rektora, motywowaną ofi cjalnie złym stanem zdrowia56. Sprawę zamknęło 
postanowienie Egzekutywy KW PZPR z 25 lipca 1981 r. o odwołaniu go z funkcji rektora 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej57.

Marcowe i pomarcowe czystki przybrały największą skalę na Wydziale Filologiczno-
Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Z Oddziałowej Organizacji Partyjnej PZPR 
przy tym wydziale zostało wówczas wydalonych aż osiem osób: Władysław Czermiński, 
Felicja Figowa, Maurycy Horn, Aleksander Łach, Leonard Owczarek, Władysław 
Studencki i Marian Treszel. Trzy osoby z tego grona, a mianowicie Czermiński, Owczarek 
i Studencki zostały w późniejszym czasie zrehabilitowane58.

z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miasta i Powiatu PZPR w Opolu, odbytego 28.06.1968 r., Opole.
54  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach (IPN Ka), 00185/1, [b.p.], Kartoteka 

ogólnoinformacyjna WUSW w Katowicach – Karta EO-13-A dot. Jana Lasonia, [b.d.], Katowice; D. 
Wodecka-Lasota, Resocjalizacja wichrzycieli, „Gazeta Wyborcza – Opole”, 8–9.03. 2008 r., s. 5.

55  APO, KMiP PZPR w Opolu, 50/IV/60a, [b.p.], Protokół nr 7/68 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Miasta i Powiatu PZPR w Opolu, odbytego 12.04.1968 r., Opole. Pod protokołem podpisał się 
Władysław Hatalski jako sekretarz KMiP PZPR. Sylwetka Zenona Kaweckiego: APO, KW PZPR 
w  Opolu, 5723, [b.p], Wniosek o nadanie orderu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, 
25.03.1974 r., Opole; ibidem, [b.p.], Charakterystyka, 19.06.1971 r., Opole; Biuletyn Informacji 
Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
(BIP IPN), https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/66395, odczyt z dn. 17.04.2018.

56  APO, KW PZPR w Opolu, 942, s. 89–90, Pismo do Sektora Informacji Partyjnej Wydziału 
Organizacyjnego KC PZPR, 29.04.1968 r., Opole; AP KW PZPR w Opolu, 1760, s. 59, Pismo do Sektora 
Informacji Partyjnej Wydziału Organizacyjnego KC PZPR, 29.04.1968 r., Opole. Por. S. S. Nicieja, 
Alma Mater Opoliensis…, s. 90.

57  APO, KW PZPR w Opolu, 346, s. 14, Protokół z obrad Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w  Opolu, odbytych 25.07. 1968 r., Opole. Por. S. S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis..., s. 89–90; 
A. Maziarz, Zarys dziejów katedr i zakładów, [w:] Półwiecze. Katedry i Zakłady Instytutu Historii w latach 
1957–2007, J. Dorobisz (red.), Opole 2007, s. 30.

58  APO, KU PZPR WSP w Opolu, 11, s. 159, Referat sprawozdawczy z działalności Oddziałowej 
Organizacji Partyjnej PZPR Wydziału Filologiczno-Historycznego WSP w Opolu za okres grudnia 
1967 r. do 7.03.1969 r., 07.03.1969 r., Opole.



Zbigniew Bereszyński

68

W ramach czystek politycznych została zwolniona z Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
m.in. dr Halina Smolińska, która podczas burzliwego zebrania partyjnego w dniu 15 marca 
1968 r. odważnie protestowała przeciwko propagandowemu hasłu „Studenci do nauki”. 
Wybitny historyk doc. dr Władysław Dziewulski, który z przyczyn politycznych nigdy 
nie doczekał się w pełni zasłużonego tytułu profesorskiego, został po „wydarzeniach 
marcowych” zwolniony z pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej i przeszedł do Instytutu 
Śląskiego, gdzie nie mógł mieć kontaktu z młodzieżą akademicką59.

Czystki polityczne szły w parze z czystkami o podłożu antysemickim. Było tak m.in. 
w przypadku rektora Horna, którego w oczach ówczesnych władz obciążało – oprócz zbyt 
łagodnej postawy wobec studentów – również jego żydowskie pochodzenie.

Jak wynika z zachowanych materiałów, wstępna faza kampanii antysyjonistycznej 
w województwie opolskim może być datowana już na połowę 1967 r. Świadczy o tym casus 
płk. dypl. Izydora Helina, ówczesnego kierownika Studium Wojskowego przy Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Opolu. Z racji swojego pochodzenia i związków rodzinnych 
z  Izraelem ofi cer ten stał się wówczas obiektem szczególnego zainteresowania ze 
strony Wydziału i WSW. Poddano go intensywnej inwigilacji. Uzyskane w jej wyniku 
informacje i materiały zostały w późniejszym czasie, po „wydarzeniach marcowych”, 
wykorzystane w kampanii mającej na celu publiczne zniesławienie tego ofi cera60.

18 marca 1968 r. władze wojskowe zakomunikowały płk. Izydorowi Helinowi decyzję 
o przeniesieniu go do służby poza garnizonem opolskim, zdejmując go ze stanowiska 
kierownika Studium Wojskowego. Ponieważ płk Helin nie zgodził się na podjęcie służby 
poza Opolem, przeniesiono go do rezerwy (zatrudnił się potem jako referent ds. BHP 
w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie PKS)61.

Rozpętana w latach 1967–1968 kampania antysemicka spowodowała odejście 
z opolskiej WSP jeszcze kilku innych osób pochodzenia żydowskiego. Jedną z tych osób 
był Leszek Leo Kantor, wybitny animator życia kulturalnego w opolskim środowisku 
akademickim, który po „wydarzeniach marcowych” został wydalony z PZPR, a następnie 
zwolniony z pracy w WSP. W 1969 r. wraz z żoną wyjechał on z kraju, osiedlając się na 
stałe w Szwecji62.

W ramach antysemickiej czystki zostali zwolnieni z pracy w opolskiej WSP również: 
doc. dr Seweryn Dür (fi lozof marksistowski) oraz doc. dr Bolesław Gleichgewicht 
(matematyk). Obaj kontynuowali później działalność naukową na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Doc. dr Józef Eisner (fi zyk) został skreślony z listy kandydatów do PZPR 
za to, że „w czasie wypadków marcowych zachowywał się biernie”! Faktyczne powody 
szykan miały jednak bezpośredni związek z jego pochodzeniem żydowskim. W materiale 
opracowanym w 1970 r. przez SB dla I sekretarza KW PZPR w Opolu wytykano doc. 
Eisnerowi w szczególności to, że „starał się zawsze akcentować swoją odrębność 

59  IPN Wr, 065/146, [b.p.], Informacja dla I sekretarza KW PZPR, 24.06.1970 r., Opole; IPN Wr, 00156/4, 
[b.p.], Kartoteka zagadnieniowa WUSW we Wrocławiu – karta informacyjna dot. Władysława 
Dziewulskiego, [b.d.], Wrocław.

60  Por. Z. Bereszyński, Represyjne działania władz komunistycznych na Opolszczyźnie wobec osób 
pochodzenia żydowskiego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, [w:] Żydzi na Górnym 
Śląsku w XIX i XX wieku, B. Kalinowska-Wójcik i D. Keller (red.), Rybnik – Katowice 2012, s. 350–
353. W kwietniu 1968 r. płk Helin został publicznie zaatakowany na łamach „Trybuny Opolskiej” 
przez specjalizującego się w tego rodzaju publikacjach Marka Szymańskiego. Atak ten, jak można 
przypuszczać, bazował na materiałach przygotowanych przez służby specjalne PRL. M. Szymański, 
Pedagog, „Trybuna Opolska”, 10.04. 1968 r., s. 3–4.

61  IPN Wr, 065/67, [b.p.], Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej), Opole; ibidem, [b. p.], 
Wniosek o wszczęcie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”, 18.06.1968 r., Opole; IPN 
Wr, 065/146, s. 51 [pdf], Informacja dla I sekretarza KW PZPR w Opolu, 24.06.1970 r., Opole.

62 IPN Wr, 065/163. [b.p.], Omówienie materiałów i plan przedsięwzięć operacyjnych do kwestionariusza 
ewidencyjnego krypt. „Babel”, b.d., Opole. Por. Z. Bereszyński, Represyjne działania  …, s. 355–356.
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narodowościową i [przejawiał] małe zainteresowanie sprawami polskimi”. W 1969 r. 
doc. Eisner wyjechał wraz z żoną na stałe do Izraela63.

Za „zadziwiające milczenie” i bierną postawę w okresie „wydarzeń marcowych” 
została ukarana także dr Felicja Figowa (historyk). Na mocy jednomyślnej uchwały 
komisji kontroli partyjnej została ona wydalona z szeregów PZPR „za bierność i obcość 
ideologiczną”64. Również dr Figowa opuściła Polskę w ramach pomarcowej fali 
emigracyjnej65. Za „bierną postawę w okresie zajść marcowych” został ukarany także 
student Izrael Jabłonka, którego skreślono z listy kandydatów PZPR66.

Czystki nie ominęły również uczelnianych organizacji ZMS i ZMW. W analizie 
opracowanej wiosną 1968 r. na użytek Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Opolu bardzo 
negatywnie oceniono sytuację w uczelnianej organizacji ZMS w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej, pisząc, że większość jej członków, ponad 350 osób, „dała się wciągnąć 
w przebieg zajść, uczestniczyła w wiecach, zarówno w Domu Studenta, jak i w auli Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, oraz w ogłoszonym strajku”. Co więcej, na podstawie obserwacji 
poczynionych na zebraniach Zarządu Uczelnianego i przewodniczących kół ZMS w okresie 
po zakończeniu akcji protestacyjnej wnioskowano, że „jeszcze znaczna grupa aktywu ZMS 
solidaryzuje się z większością wydarzeń, jakie miały miejsce w środowisku studenckim”. 
W związku z tym postanowiono w terminie do 10 kwietnia 1968 r. przeprowadzić 
rozmowy ze wszystkimi członkami Zarządu Uczelnianego i  przewodniczącymi kół 
w celu jednoznacznego określenia ich postawy oraz usunięcia z grona aktywu ZMS ludzi 
niezdecydowanych”. Rozliczeniami postanowiono objąć także uczelnianą organizację 
ZMS przy opolskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej, a w  szczególności jej 25 członków, 
uczestników wiecu studenckiego na Wyższej Szkole Pedagogicznej67.

Rozrachunki polityczne w uczelnianej organizacji ZMW przy Wyższej Szkole 
Pedagogicznej spowodowały spadek liczby jej członków z około 1000 do 773. Przyczyniły 
się do tego z jednej strony rozmowy przeprowadzone z członkami wszystkich jej kół, 
a z drugiej decyzja o nie przyjmowaniu od razu wszystkich kandydatów68.

Czystki o podłożu antysemickim objęły także inne środowiska społeczne 
w  województwie opolskim. W kwietniu 1968 r. zostali wydaleni z partii i usunięci 
z zajmowanych stanowisk również Borys Glazer, kierownik opolskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego (a wcześniej wieloletni dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu), oraz 
Marian Śmigielski, dyrektor Opolskiego Przedsiębiorstwa Leśnej Produkcji Niedrzewnej 
„Las”.69. Józef Kon, prezes Spółdzielni Inwalidów „Odra” w Opolu został wydalony 

63  IPN Wr, 065/146, [b.p.], Informacja dla I sekretarza KW PZPR, 24.06.1970 r., Opole.
64  APO, KW PZPR w Opolu, 1760, s. 213, Wyciąg z referatu Komisji dot. uzasadnienia wydaleń z partii 

niektórych z POP na WSP, [b.d.], Opole. Por. A. Maziarz, op. cit., s. 27.
65  IPN, 2912/1, [b.p.], Kartoteka odtworzeniowa MSW – karta E-15 dot. Felicji Figi, 8.02.1974 r., Opole.
66  APO, KMiP PZPR w Opolu, 50/IV/60a, [b.p.], Protokół nr 10/68 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 

Miasta i Powiatu PZPR w Opolu, odbytego 31.05.1968 r., Opole.
67  APO, ZW ZMS w Opolu, 621, [b.p.], Analiza studenckiej organizacji ZMS w WSP i WSI w Opolu, 

kwiecień 1968 r., Opole.
68  APO, KW PZPR w Opolu, 398, s. 176, Sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Opolu 

z realizacji uchwały Plenum KW PZPR w sprawie pracy ideowo-wychowawczej wśród młodzieży, 
13.02.1969 r., Opole.

69  APO, KMiP PZPR w Opolu, 50/IV/60a, [b.p.], Protokół nr 7/68 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Miasta i Powiatu PZPR w Opolu, odbytego 12.04.1968 r., Opole; APO, KW PZPR w Opolu, 345, s. 40, 
Protokół nr 9 z obrad Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu, odbytego 18.04.1968 
r., Opole. Decyzję o wydaleniu Śmigielskiego z partii podjęła POP PZPR w jego miejscu pracy, a 
12.04.1968 r. zatwierdziła ją Egzekutywa KMiP PZPR w Opolu. 18.04.1968 r. w sprawie Śmigielskiego 
wypowiedziała się również Egzekutywa KW PZPR, odwołując go ze stanowiska dyrektora PPLN 
„Las”. W przypadku Glazera POP PZPR podjęła decyzję o skreśleniu z listy członków partii. 
Egzekutywa KMiP PZPR postanowiła jednak zastosować surowsze sankcje w postaci wydalenia 
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z  PZPR „za niepartyjną postawę w okresie wydarzeń marcowych”70. Nieco wcześniej 
na posiedzeniu plenarnym KMiP PZPR w Opolu zażądano od niego „określenia swej 
postawy wobec towarzyszy pochodzenia żydowskiego”. Ponieważ nie chciał spełnić 
tego żądania, „wyprowadzono” go ze składu KMiP71.

Z końcem kwietnia 1968 r. został odwołany ze stanowiska Eugeniusz Erdinast, 
dotychczasowy zastępca kierownika Wydziału Ekonomicznego KW PZPR w Opolu – 
jeden z bardzo nielicznych już Żydów w szeregach aparatu partyjnego. Egzekutywa 
KW PZPR w Opolu postanowiła skierować go do pracy poza aparatem „z zachowaniem 
uprawnień do renty pragmatycznej”72.

7.   Benefi cjenci Marca’68
Marcowe i pomarcowe czystki służyły nie tylko zacieśnieniu kontroli nad miejscowymi 

środowiskami inteligenckimi, ale także stworzeniu warunków dla zaspokojenia 
aspiracji licznej rzeszy osób popierających działania władz z myślą o własnym awansie 
społecznym i zawodowym. Jest też faktem, że ówczesne wydarzenia w istotnym stopniu 
przyczyniły się do przyspieszenia zawodowej czy politycznej kariery wielu osób.

Ofi ary czystek zwolniły stanowiska dla nowych ludzi, pozytywnie postrzeganych 
przez aparat władzy. Władze partyjne PZPR postanowiły w bezpośredni sposób zająć 
się kształtowaniem nowej polityki kadrowej w opolskim środowisku akademickim. 18 
kwietnia 1968 r. Egzekutywa KW PZPR zobowiązała Stanisława Pogana, kierownika 
Wydziału Organizacyjnego KW, oraz Augustyna Wajdę, I sekretarza KMiP PZPR w Opolu, 
do przeprowadzenia rozmów z komitetami wojewódzkimi PZPR w Katowicach i Wrocławiu 
„w sprawie wzmocnienia kadrowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu”73.

Szereg osób, szczególnie zasłużonych dla aparatu władzy w okresie „wydarzeń 
macowych” i późniejszych rozliczeń politycznych, szybko awansowało w politycznej 
hierarchii PRL. Jedną z nich był Augustyn Wajda (ur. 1927 r.), dotychczasowy 
I sekretarz KMiP PZPR w Opolu. W połowie czerwca 1968 r. za zgodą Sekretariatu KC 
awansowano go na stanowisko sekretarza ds. propagandy KW PZPR. W odnośnym 
wniosku do Sekretariatu KC, podpisanym przez I sekretarza KW PZPR, Miśkiewicza, 
chwaląc jego dotychczasowe zasługi pisano m.in.: „W czasie wydarzeń marcowych (…) 
wykazał wyjątkowo zdecydowane i umiejętne stanowisko. Dzięki jego pomocy można 
było ujawnić i zdemaskować antypartyjne stanowisko poszczególnych pracowników 
naukowych [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], którzy przez dłuższy okres czasu byli 
faworyzowani przez Wydział Propagandy KW”74.

z partii, co skutkowało usunięciem z zajmowanego stanowiska.
70  APO, KMiP PZPR w Opolu, 50/IV/60a, [b.p.], Protokół nr 10/68 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 

Miasta i Powiatu PZPR w Opolu, odbytego 31.05.1968 r., Opole; APO, KW PZPR w Opolu, 864, [b.p.], 
Informacja o sytuacji w województwie opolskim, 10.04.1968 r., Opole.

71  APO, KW PZPR w Opolu, 864, [b.p.], Informacja o sytuacji w województwie opolskim, 10.04.1968 
r., Opole. W przypadku Glazera chodziło ofi cjalnie o to, że jego syn, słuchacz Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, „brał czynny udział w rozruchach studenckich w Krakowie, kolportując 
wrogie Polsce Ludowej ulotki, za co został skazany przez Kolegium Karno-Administracyjne, 
a  następnie Sąd na sześć tygodni więzienia”. Śmigielskiemu miano za złe, że „nie wziął udziału 
w wiecu [poparcia dla władz], nie był obecny na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym [POP PZPR], 
nie uczęszczał w ostatnim okresie na zebrania POP, miał niewłaściwy stosunek do ludzi oraz nie 
określił swojego stanowiska politycznego wobec syjonizmu”.

72  APO, KW PZPR w Opolu, 345, s. 41–42, Protokół nr 9 z obrad Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Opolu, odbytego 18.04.1968 r., Opole.

73  Ibidem, s. 39.
74  APO, KW PZPR w Opolu, 864, [b.p.], Pismo I sekretarza KW PZPR w Opolu do Sekretariatu KC 

PZPR, 28.05. 1968 r., Opole; BIP IPN, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/21252, odczyt z dn. 
17.04.2018 r., Por. M. Patelski, Studenci i władza…, s. 46.
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Z początkiem lutego 1969 r. Stanisław Pogan (ur. 1923 r.), dotychczasowy 
kierownik Wydziału Organizacyjnego KW PZPR w Opolu, awansował na stanowisko 
przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej. Rekomendując jego 
kandydaturę w piśmie wystosowanym do kierownika Wydziału Organizacyjnego KC PZPR 
i sygnowanym przez I sekretarza KW, Miśkiewicza, pisano m.in.: „W okresie wydarzeń 
marcowych, kiedy [w] WKKP i w Wydziale Propagandy KW ujawniły się hamulce lub 
nieporadność wobec konieczności dokonania oceny przydatności towarzyszy na 
eksponowanych stanowiskach, a w szczególności w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Opolu, z upoważnienia kierownictwa KW nadzorował pracę zespołu powołanego do 
tych spraw, wykazując stanowisko pryncypialne i jednocześnie w pełni obiektywne”75.

Szybko awansował również Zenon Kawecki (ur. w 1932 r.), dotychczasowy 
sekretarz ds. propagandy KMiP PZPR w Opolu i przewodniczący komisji powołanej dla 
dokonania czystek politycznych w miejscowym środowisku akademickim. W połowie 
września 1968 r. wynagrodzono go stanowiskiem kierownika Wojewódzkiego 
Ośrodka Propagandy Partyjnej. W latach 1971–1974 odbył on studia doktoranckie 
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. W późniejszym czasie pracował 
w Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu, a następnie 
w  Instytucie Religioznawstwa Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. W latach 
1986–1990 był także konsulem generalnym PRL w Leningradzie76.

Błyskotliwe kariery zrobili też niektórzy działacze Zarządu Wojewódzkiego ZMS 
w Opolu, który po marcu 1968 r. sprawnie przeprowadził czystki w podległych mu 
strukturach organizacyjnych: Włodzimierz Kosiński, Eugeniusz Brudkiewicz, Jan 
Cofałka i Hieronim Synowiec. Kosiński (ur. 1935 r.), z zawodu nauczyciel historii 
po studiach na uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie, były działacz ZMP 
i przewodniczący ZW ZMS w Opolu w latach 1962–1968, został z początkiem 
października 1968 r. awansowany na stanowisko zastępcy kierownika Wydziału 
Propagandy KW PZPR. W marcu 1971 r. objął wyjątkowo ważne i prestiżowe 
stanowisko redaktora naczelnego „Trybuny Opolskiej”, organu prasowego KW PZPR 
w Opolu. Na stanowisku tym pozostał już do końca PRL77.

Eugeniusz Brudkiewicz (ur. 1938 r.), absolwent opolskiej WSP, wiceprzewodniczący 
ZW ZMS od czerwca 1963 r., otrzymał w październiku 1969 r. etat starszego instruktora 
w  KW PZPR. W latach 1971–1975 był sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu Frontu 
Jedności Narodu, a w późniejszym czasie kontynuował pracę w wojewódzkim 
aparacie partyjnym, kolejno jako kierownik Wydziału Propagandy i Agitacji (od 1975 
r.), kierownik Wydziału Organizacyjnego (od 1981 r.), I sekretarz KW PZPR (od 1984 
r.)78. Przez wiele lat należał do najwyższej postawionych i najbardziej wpływowych 
funkcjonariuszy miejscowego aparatu władzy.

75  APO, KW PZPR w Opolu, 864, [b.p.], Pismo I sekretarza KW PZPR w Opolu do kierownika Wydziału 
Organizacyjnego KC PZPR, 2.12.1968 r., Opole; APO, KW PZPR w Opolu, 6886, [b.p.], Karta ewidencyjna 
pracownika aparatu partyjnego Stanisława Pogana, Opole; BIP IPN, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/
informacje/20549, odczyt z dn. 17.04.2018 r. Por. M. Patelski, Studenci i władza…, s. 46.

76  APO, KW PZPR w Opolu, 5723, [b.p.], Karta ewidencyjna pracownika aparatu partyjnego Zenona 
Kaweckiego, Opole; BIP IPN, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/66395, odczyt z dn. 
17.04.2018 r.

77  APO, KW PZPR w Opolu, 5875, [b.p.], Karty ewidencyjne pracownika aparatu partyjnego 
Włodzimierza Kosińskiego, Opole; ibidem, [b.p.], Świadectwo pracy Włodzimierza Kosińskiego, 
11.04.1990 r., Opole; ibidem, [b.p.], Karta osobowa Włodzimierza Kosińskiego, 30.03.1990 r., 
Opole. Warto dodać, że wiosną 1968 r. kierowany przez Kosińskiego ZW ZMS był wspomagany 
przez publikacje w „Trybunie Opolskiej” w działaniach mających na celu opanowanie sytuacji 
w miejscowym środowisku studenckim. APO, ZW ZMS w Opolu, 621, [b.p.], Protokół z posiedzenia 
Prezydium ZW ZMS – Opole z 18.04.1968 r., Opole

78  APO, KW PZPR w Opolu, 4707, [b.p.], Karta osobowa Eugeniusza Brudkiewicza, 31.01.1990 r., Opole.
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Po przejściu Kosińskiego do pracy w KW PZPR jego następcą na stanowisku 
przewodniczącego ZW ZMS został Jan Cofałka, dotychczasowy wiceprzewodniczący, 
absolwent Rocznej Centralnej Szkoły Komsomołu w Moskwie, gdzie kształcił się w latach 
1966–1967. W kwietniu 1970 r., z rekomendacją KW PZPR w Opolu (którego był członkiem), 
awansowano go na stanowisko kierownika Wydziału Organizacyjnego w Zarządzie 
Głównym ZMS w Warszawie79.

Hieronim Synowiec (ur. 1941 r.), absolwent opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
kierownik Wydziału Organizacyjnego, a następnie Wydziału Szkolno-Studenckiego 
w ZW ZMS w latach 1967–1969, został we wrześniu 1969 r. etatowym pracownikiem 
Wydziału Organizacyjnego KW PZPR. W 1972 r. powierzono mu stanowisko zastępcy 
kierownika w Biurze I sekretarza KW. W latach 1974–1975 był kierownikiem tegoż biura, 
a w latach 1975–1976 kierownikiem Wydziału Organizacyjnego KW PZPR. W 1977 r. został 
I sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w Opolu i pełnił tę funkcję do 1981 r., gdy jego 
karierę polityczną złamały wydarzenia związane z powstaniem „Solidarności”80.

Do benefi cjentów Marca’68 może być zaliczony również Bartłomiej Kozera (ur. 1945 r.), 
wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Uniwersytetu 
Opolskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, jedna z czołowych 
postaci miejscowego środowiska akademickiego. W 1966 r., jako student III roku fi lologii 
polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, został on pozyskany na rzecz Wydziału III SB KW 
MO w Opolu i funkcjonował odtąd jako t.w. ps. „Kazimierz”. Informacje pozyskiwane od 
„Kazimierza” dotyczyły m.in. opolskiego duszpasterstwa akademickiego, Leszka Leo 
Kantora oraz osób będących obiektem zainteresowania SB w związku ze studencką akcją 
protestacyjną w marcu 1968 r.81 W 1968 r. Kozera ukończył studia na opolskiej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej, a w październiku następnego roku rozpoczął studia doktoranckie 
w Instytucie Filozofi cznym Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jego starania o przyjęcie na studia doktoranckie wsparł Wydział III SB KW MO w Opolu, 
wysyłając we wrześniu 1969 r. pismo polecające do rąk własnych naczelnika Wydziału IV 
Departamentu III MSW82. Po powrocie Kozery ze studiów doktoranckich Wydział III KW MO 
w Opolu uznał wznowienie współpracy z „Kazimierzem” jako t.w. za niecelowe z uwagi na 
to, że został on członkiem PZPR83. Nie zamierzano jednak defi nitywnie zrywać kontaktów. 
W latach 1976–1986 należące do niego mieszkanie było wykorzystywane jako punkt 

79  APO, KW PZPR w Opolu, 8204, [b.p.], Pismo Jana Cofałki do KW PZPR w Opolu, 20.04.1970 r., Opole; 
ibidem, [b.p.], Wniosek, 26.02.1970 r., Opole; ibidem, [b.p.], Ankieta personalna Jana Cofałki, 
17.10.1968 r., Opole; ibidem, [b.p.], Życiorys Jana Cofałki, 17.10.1968 r., Opole; ibidem, [b.p.], Wniosek 
o zatwierdzenie kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego ZW ZMS, 04.08.1967 r., Opole; 
ibidem, [b.p.], Charakterystyka Jana Cofałki, [b.d.], Opole; ibidem, [b.p.], Wniosek o zatwierdzenie 
kandydata na stanowisko przewodniczącego ZW ZMS, 17.10.1968 r., Opole.

80  APO, KW PZPR w Opolu, 7404, [b.p.], Karta osobowa Hieronima Synowca, 09.02.1990 r., Opole; 
ibidem,[ b.p.], Karta osobowa Hieronima Synowca, 05.02.1990 r., Opole; BIP IPN, https://katalog.
bip.ipn.gov.pl/informacje/25806, odczyt z dn. 17.04.2018 r. W 1981 r. Hieronim Synowiec stał się 
jednym z  „bohaterów” tzw. sprawy opolskich mafi oso, nagłośnionej na łamach lokalnej prasy 
„Solidarności”. Sprawa ta dotyczyła czerpania nienależnych korzyści materialnych przez niektórych 
przedstawicieli miejscowego aparatu władzy. W związku z częściowym potwierdzeniem stawianych 
im zarzutów niektóre osoby z tego grona zmuszone były odejść z zajmowanych stanowisk bądź, jak 
Synowiec, nie zostały na nie powtórnie wybrane. Por. Z. Bereszyński, NSZZ „Solidarność” i rewolucja 
solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980–1990, Opole 2014, t. 1, s. 349–352, 441.

81  IPN Wr, 0010/103, t. 1, k. 7–8, Teczka personalna t.w. ps. „Kazimierz”, Kwestionariusz t.w., Opole; 
ibidem, k. 47, Raport, 21.03.1968 r., Opole; ibidem, k. 65–67, Charakterystyka i kierunkowy plan 
wykorzystania t.w. ps. „Kazimierz”, 14.02.1967 r., Opole. Por. Z. Bereszyński, Represyjne działania 
…, s. 355.

82  IPN Wr, 0010/103, t. 1, k. 48, Pismo naczelnika Wydziału III KW MO w Opolu do naczelnika Wydziału 
IV Departamentu III MSW w Warszawie, 28.09.1969 r., Opole.

83  Ibidem, k. 82, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w Opolu do naczelnika Wydziału „C” 
KW MO, 31.07.1974 r., Opole.
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kontaktowy o kryptonimie „Kazimierz”. W tym czasie właściciel mieszkania zdążył już 
awansować na stanowisko kierownika Zakładu Filozofi i Wyższej Szkoły Pedagogicznej84.

Wśród wymienionych powyżej benefi cjentów Marca’68 znajdują się ludzie liczący 
sobie w tamtym czasie od około dwudziestu kilku do czterdziestu paru lat. Na ich 
przykładzie wyraźnie widać, jak przy okazji rozprawy ze studentami i „syjonistami” 
dokonało się odmłodzenie ówczesnego aparatu władzy.

Niektórzy z wymienionych powyżej benefi cjentów Marca’68 stali się założycielami 
swoistych dynastii, odgrywających przez ponad trzydzieści lat, również po upadku 
systemu komunistycznego, ważną rolę w lokalnym życiu politycznym. Było tak m.in. w 
przypadku Stanisława Pogana, którego syn Leszek, rozpoczynający karierę polityczną 
w czasach PRL jako działacz Socjalistycznego Związku Studentów Polskich na opolskiej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej, został w późniejszych czasach czołowym działaczem 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z ramienia tej formacji był w latach 1994–2001, przez 
dwie kadencje, prezydentem Opola, a następnie wojewodą opolskim (w latach 2001–
2003). Jego następcą na stanowisku prezydenta Opola był w latach 2001–2002 Piotr 
Synowiec, syn Hieronima, wymienionego powyżej działacza ZMS z lat sześćdziesiątych 
XX w. Zarówno Leszek Pogan jak Piotr Synowiec zakończyli niesławnie karierę, 
postawieni przed sądem pod zarzutem praktyk korupcyjnych85.

W tym samym czasie, gdy PZPR przeprowadzała polityczne i antysemickie czystki 
w  swoich szeregach, do partii tej wstępowali nowi ludzie – powodowani względami 
natury koniunkturalnej bądź oczarowani nacjonalistycznymi („patriotycznymi”) 
treściami „marcowej” propagandy. Na kwietniowym posiedzeniu plenarnym KMiP 
PZPR w Opolu w 1968 r. I sekretarz KMiP, Wajda, pochwalił się, że „po ostatnich 
zajściach” napłynęło „bardzo dużo zgłoszeń na kandydatów w szeregi partii oraz do 
organizacji młodzieżowej”86.

Wiosną 1968 r. akces do PZPR zgłosili m.in. Barbara Rzeszotarska, pracownik naukowy 
WSP oraz Władysław Bartkiewicz, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Imprez Artystycznych „Estrada Opolska”. Do tych, którzy postanowili wówczas wstąpić 
do partii nie dla kariery, lecz z przyczyn ideowych, mógłby być zaliczony, jak się wydaje, 
January Ukleja, ówczesny kierownik działu w Zakładzie Usług Radiowych i Telewizyjnych 
w Opolu, więzień polityczny z lat 1948–1954 (skazany za współpracę z wywiadowczą 
strukturą polskiej emigracji wojskowo-politycznej z ośrodkiem w Meppen w Niemczech 
i organizowanie przerzutu ludzi za granicę)87.

84  IPN Wr, 0010/103, t. 2, k. 37, Notatka służbowa dot. zawieszonego PK krypt. „Kazimierz” nr 
ewidencyjny 22 309, 25.02.1986 r., Opole; ibidem, k. 38, Postanowienie o zakończeniu korzystania 
z PK krypt. „Kazimierz”, 26.02.1986 r., Opole.

85  Por. Z. Bereszyński, Opole polskie (1945–2010), [w:] Opole. Dzieje i tradycja, B. Linek, K. Tarka, U. 
Zajączkowska (red.), Opole 2011, s. 168.

86  APO, KMiP PZPR w Opolu, 50/II/16, [b.p.], Protokół nr 10/68 z posiedzenia plenarnego Komitetu 
Miasta i Powiatu PZPR w Opolu, odbytego 05 04.1968 r., Opole.

87  APO, KMiP PZPR w Opolu, 50/IV/60a, [b.p.], Protokół nr 10/68 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Miasta i Powiatu PZPR w Opolu, odbytego 31.05.1968 r., Opole. W sprawie działalności prowadzonej 
przez Januarego Ukleję: IPN, 2911/1, [b.p.], Kartoteka ogólnoinformacyjna Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych (MSW) – karta E-14 dot. Januarego Uklei, 22.05.1988 r., Warszawa; IPN Wr, 038/336, 
t. 1, s. 116–140, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 28.01.1948 r., Opole; IPN Wr, 0074/9, 
[b.p.], Kartoteka ogólnoinformacyjna WUSW w Opolu – karta E-14 dot. Januarego Uklei, 07.10.1980 
r., Opole; IPN Wr, 0074/9, [b.p.], Kartoteka ogólnoinformacyjna WUSW we Wrocławiu – karta 
E-14 dot. Januarego Uklei, 25.01.1974 r., Wrocław. Warto dodać, że jego bratanek Wiesław Ukleja, 
odegrał kilkanaście lat później zupełnie inną, jednoznacznie pozytywną rolę w historii miejscowego 
środowiska akademickiego jako pierwszy przewodniczący uczelnianej organizacji Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów przy opolskiej WSI. Por. M. Patelski, Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 
1980–1990, Opole 2010, s. 47–52, 108–110, 131; Z. Bereszyński, NSZZ „Solidarność” …, t. 1, s. 385 – 
388, 396.
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Czystki dokonane w marcu i po marcu 1968 r. doprowadziły do rozerwania osobistych 
więzi łączących do tego czasu opolskich studentów z miejscową kadrą naukowo-
dydaktyczną. Żywe wcześniej poczucie wspólnoty łączącej lokalne środowisko 
akademickie ustąpiło miejsca wzajemnej nieufności i podejrzliwości. Utrzymywanie 
zbyt bliskich relacji pomiędzy kadrą i studentami stało się politycznie ryzykowne. 
Z upływem czasu miejsce dawnej wspólnoty akademickiej zaczęły stopniowo wypełniać 
więzi innego rodzaju, wynikające ze wspólnej przynależności do PZPR i utworzonego w 
1973 r. Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Budowane na tej zasadzie więzi 
środowiskowe, dziedziczone i  powielane z pokolenia na pokolenie, przetrwały nawet 
upadek PRL i stały się jedną z  najważniejszych przesłanek mocnej pozycji środowisk 
postkomunistycznych w życiu społecznym Opola.

8.   Wnioski
Wydarzenia z marca 1968 r. w dotkliwy sposób obnażyły słabość ówczesnego 

aparatu władzy. Okazało się, że nawet wciągnięcie dużej części studentów w szeregi 
PZPR i związanych z nią ideowo organizacji młodzieżowych nie gwarantuje faktycznej 
kontroli politycznej nad tym środowiskiem. Wśród uczestników studenckiego protestu 
nie brakowało również członków PZPR, ZMS czy ZMW, zaś polityczna dyspozycyjność 
aktywu tych organizacji, zamiast przyczynić się do opanowania sytuacji wśród 
młodzieży, wywołała reakcję odwrotną, zaogniając dodatkowo sytuację wśród 
młodzieży.

Opolscy studenci podjęli akcję protestacyjną w sposób absolutnie spontaniczny, 
w imię solidarności z kolegami w innych ośrodkach akademickich w kraju. Równie 
spontaniczne były rozmaite przejawy solidarności ze studentami w innych 
środowiskach społecznych – wśród młodzieży szkolnej i robotniczej. Godny 
szczególnego podkreślenia jest fakt, że liczba represjonowanych wówczas osób 
ze środowisk robotniczych w województwie opolskim nie ustępowała liczbie 
represjonowanych studentów, a surowość stosowanych wobec nich represji bywała 
nawet większa niż w przypadku studentów. Na uwagę zasługuje też fakt, że wśród 
uczestników ówczesnych wydarzeń nie brakowało młodych Ślązaków, jak Teodor 
Olbrich, słuchacz Wyższej Szkoły Pedagogicznej, zamieszkały na stałe w Żywocicach 
koło Krapkowic, czy solidaryzujący się ze studentami przedstawiciele środowisk 
robotniczych z Krapkowic i Gogolina. Wydarzenia z Marca’68 można w związku z tym 
traktować jako ważny krok na drodze do przełamywania barier dzielących różne grupy 
ludności Śląska Opolskiego. Stanowiły on swoisty zwiastun wydarzeń z lata 1980 r., 
gdy znacznie silniejsza fala akcji protestacyjnych w kraju doprowadziła do narodzin 
„Solidarności”.

Z drugiej strony Marzec’68 może być traktowany jako jeden z najważniejszych 
rozdziałów w historii komunistycznych i postkomunistycznych elit politycznych 
w województwie opolskim. Wytworzone wówczas układy personalne na długo w istotny 
sposób zdeterminowały rozwój sytuacji w tym obszarze życia społecznego, a po wielu 
latach wpłynęły negatywnie także na lokalne życie polityczne w warunkach III RP.

Wiedza na temat tego, co się wydarzyło w marcu 1968 r., ma zatem istotne znaczenie 
dla właściwego zrozumienia całej późniejszej historii politycznej Opola i województwa 
opolskiego w czasach PRL. Jest też niezbędna dla dogłębnego zrozumienia źródeł 
naszej aktualnej rzeczywistości społecznej.
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Działania komunistycznej władzy wobec „wichrzycieli” 
w marcu 1968 r. w Krakowie

1.   Wstęp
Pod koniec 1967 r., tuż po premierze „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka, część 

kierownictwa PZPR uznało tę sztukę za „antyrosyjską, antyradziecką i religiancką”1, co 
następnie skutkowało zdjęciem jej z desek Teatru Narodowego. „Doszliśmy do sytuacji 
zawstydzającej, kiedy cała dramaturgia światowa – od Ajschylosa, przez Szekspira, do 
Ionesco, stała się jednym zbiorem aluzji do Polski Ludowej”2, jak celnie skomentował 
ograniczanie swobody twórczości Leszek Kołakowski w czasie słynnego posiedzenia 
warszawskiego oddziału ZLP. Efektem wycofania „Dziadów” oraz brutalnej reakcji 
władz na skromne początkowo wystąpienia młodzieży były wielotysięczne demonstracje 
wolnościowe przeciwko cenzurze, represjom wobec studentów oraz ograniczeniu 
podstawowych i nominalnie gwarantowanych przez PRL swobód obywatelskich. 
Protesty, które rozpoczęły się w Warszawie, rozlały się wkrótce na cały kraj, w tym także 
na stolicę Małopolski. Zgodnie z zaleceniami władz centralnych, KW PZPR w Krakowie 
miało podjąć skuteczne czynności w celu zdławienia rosnącego niezadowolenia 
społecznego na podległym sobie terytorium.

Głównym celem artykułu jest przedstawienie różnorakiej reakcji komunistów 
wobec analizowanego buntu. Podobnie jak w pozostałych miejscowościach, w których 
doszło do protestów, członkowie krakowskiego KW PZPR podjęli szereg rozmaitych 
działań przeciwko „wichrzycielom”: od zaangażowania aktywu partyjnego na różnych 
szczeblach i przeprowadzenia szerokiej akcji propagandowej za pomocą kontrolowanych 
przez siebie środków masowego przekazu, po represje z wykorzystaniem aparatu milicji 
i  SB. Działania podjęte przez KW PZPR i KW MO w Krakowie miały miejsce zarówno 
w  czasie, jak i bezpośrednio po analizowanych wydarzeniach, co miało uniemożliwić 
wybuch podobnego buntu w przyszłości. Represje władz w związku z wydarzeniami 
marcowymi spadły przede wszystkich na studentów i pracowników naukowych. 
W artykule poruszono także zagadnienia dotyczące pochodzenia społecznego 
protestujących, by potwierdzić zbyt rzadko eksponowaną tezę, że w „wystąpieniach 
marcowych” udział wzięli liczni przedstawiciele pozostałych grup społecznych.

Podstawową bazą źródłową, którą wykorzystano w przygotowaniu artykułu są 
dokumenty wytworzone przez KW, KD i KU PZPR, znajdujące się w Archiwum Narodowym 
w Krakowie. W trakcie pisania tekstu korzystano także z materiałów znajdujących się 
w Archiwum IPN, głównie telegramów informujących centralę milicji i SB o działania 
podjętych przeciwko protestującym. Pomocniczą rolę w pisaniu artykułu spełniały także 

1  Zarzuty takie względem przedstawienia usłyszał 21 grudnia 1967 r. Kazimierz Dejmek w czasie 
spotkania z kierownictwem Wydziału Kultury KC PZPR. Zob. J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 
2006, s. 169. 8 dni wcześniej Kierownik Wydziału Kultury KC PZPR napisał, że „przedstawienie 
„Dziadów”, grane od 25 listopada br. w Teatrze Narodowym, przygotowane przez dyrektora teatru, 
tow. Kazimierza Dejmka ma szkodliwy politycznie, tendencyjny charakter” (Notatka Kierownika 
Wydziału Kultury KC PZPR, Wincentego Kraśko, w sprawie inscenizacji „Dziadów” Adama 
Mickiewicza w Teatrze Narodowym w Warszawie, 13 grudnia, Warszawa, [w:] Marzec ’68. Między 
tragedią a podłością, G. Sołtysiak, J. Stępień, (red.). [b.m.w.] 1998, s. 47).

2  Notatka Wydziału Propagandy i Agitacji KW PZPR na temat przebiegu zebrania POP PZPR przy ZLP, 
17.02.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 113.
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zbiory źródeł3, dziennik Mieczysława Rakowskiego4, monografi e i artykuły dotyczące 
struktury i składu osobowego KW PZPR i KW MO w Krakowie5 oraz wydarzeń marcowych 
w Polsce6, w tym przede wszystkim prace przedstawiające sytuację w Krakowie7. 

Od momentu wybuchu protestów w Marcu 1968 r. MO i SB szczegółowo obserwowały 
i relacjonowały nastroje w środowisku akademickim Krakowa, o czym choćby świadczy 
fakt, że piony SB i MO KW MO ściśle współpracowały w celu koordynowania polityki 
informacyjnej. W przypadku większości meldunków KW MO cytowanych w niniejszym 
tekście, wysyłano jeden wspólny telegram podpisany przez zastępcę KW MO ds. milicji 
i  zastępcę KW MO ds. SB oraz Naczelnika Wydziału III SB KW MO. Trafi ały one nie 
tylko do Komendanta Głównego MO i Naczelnika Wydziału Inspekcji Departamentu 
III MSW, ale także do specjalnego stanowiska „Ce-Es-Ka” (Centralne Stanowisko 
Kierowania przy Ministrze Spraw Wewnętrznych), co świadczyło o dużym znaczeniu 
analizowanych wydarzeń dla komunistycznej władzy8. Stanowisko to zostało utworzone 
w 1964 r. w celu koordynacji działań jednostek podległych MSW oraz sprawnego obiegu 
informacji bieżących w przypadku poważnego zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego państwa9.W czasie analizowanych wydarzeń, I sekretarzem Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Krakowie był Czesław Domagała10. Funkcję krakowskiego 

3 Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik (red.), 
Warszawa 2008; Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, oprac. J. Kwiek, Kraków 2005; Centrum 
Władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949-1970, A. Dudek, A. Kochański, 
K.  Persak, (red.) Warszawa 2000; Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 2: Aneks źródłowy. Dzień 
po dniu w raportach SB oraz Wydziału Organizacyjnego KC PZPR, opr. M. Zaremba, Warszawa 1998; 
Marzec’68. Między tragedią a podłością, op. cit., s. 113; Opozycja wobec rządów komunistycznych 
w Polsce 1956-1976. Wybór dokumentów, Z. Hemmerling, M. Nadolski (red.), Warszawa 1991. 

4 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1967-1968, Warszawa 1999.
5 Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-

1990, F. Musiał, M. Wenklar (red.), Kraków 2009; Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk 
kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny, 
W. Frazik, F. Musiał, M. Szpytma (red.), Kraków 2006.

6 W. Sęczyk, Marzec ’68 w publicystyce PRL. Studium z dziejów propagandy, Wałbrzych 2009; P. Osęka. 
Marzec ’68, Kraków 2008; A. Friszke, Ruch protestu w marcu 1968 (w świetle raportów MSW dla 
kierownictwa PZPR), [w:] idem, Przystosowanie i opór. Szkice z dziejów PRL, Warszawa 2007; J. Eisler, 
Polski rok 1968, Warszawa 2006; Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 1: Referaty, M. Kula, P. Osęka, 
M. Zaremba (red.), Warszawa 1998. Przeglądu stanu badań nad Marcem 1968 dokonał Jerzy Eisler 
(idem, Stan badań historycznych nad Marcem ’68, „Dzieje Najnowsze”, 2008, nr 1, s. 7-17).

7 J. Kwiek, Marzec 1968 w Krakowie, Kraków 2008; R. Terlecki, Kraków, [w:] Oblicza Marca 1968, 
K. Rokicki, S. Stępień (red.), Warszawa 2004; F. Musiał, Z. Zblewski, Marzec ’68 i grudzień ’70 w Nowej 
Hucie, Kraków 2002; A. Dudek, Krakowski Marzec ’68, [w:] idem, Ślady PeeReLu: ludzie, wydarzenia, 
mechanizmy, Kraków 2001; R. Terlecki, Krakowski Marzec 1968, „Tygodnik Powszechny”, nr 9, 
6.03.1988 r.

8 I zastępcą komendanta wojewódzkiego MO w Krakowie, kierującym krakowską SB od 1 czerwca 
1960 r. do 31 sierpnia 1968 r., był ppłk/płk Artur Mickiewicz (Twarze krakowskiej bezpieki, op. cit., 
s. 273; zob. także: R. Szczęch, Komendanci wojewódzcy MO/szefowie WUSW i ich zastępcy ds. Służby 
Bezpieczeństwa w Krakowie w latach 1957-1990, [w:] Strażnicy sowieckiego imperium, op. cit., s. 183-
187). Pracę pionu milicyjnego krakowskiej KW MO nadzorował w okresie wydarzeń marcowych płk 
Hieronim Mąka. Pełnił on funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. MO w Krakowie od 
15 lutego 1958 r. do 20 listopada 1972 r. (Twarze szczecińskiej bezpieki, op. cit., s. 139-140). Szefem 
Wydziału III odpowiedzialnego za zwalczanie opozycji był od 28 listopada 1958 r. do 1 czerwca 
1968 r. ppłk Jan Gibski (Twarze krakowskiej bezpieki, op. cit., s. 161). II zastępcą KW MO w Krakowie 
ds. Bezpieczeństwa w trakcie wydarzeń marcowych był Stanisław Wałach, pełniący tę funkcję od 
1 sierpnia 1959 do 15 marca 1969 r. (Twarze krakowskiej bezpieki, op. cit., s. 383; zob. także: R. Szczęch, 
op. cit., s. 187-195).

9 Zarządzenie Nr 047/64 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1964 r. w sprawie 
utworzenia przy Ministrze Spraw Wewnętrznych Centralnego Stanowiska Kierowania (Instytut 
Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, 077/342, t. 3, k. 1-3).

10 S. Drabik, Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956-1975, Kraków 2013, s. 169.
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komendanta KW MO w okresie Marca pełnił płk Mieczysław Nowak, a jego podwładnymi 
byli: płk Artur Mickiewicz, kierujący krakowską SB jako I zastępca komendanta, oraz 
płk Stanisław Wałach, pełniący funkcję II zastępcy komendanta ds. Bezpieczeństwa11. 
Szefem Wydziału III, odpowiedzialnego za zwalczanie przejawów opozycji, był w tym 
czasie ppłk Jan Gibski12. W ramach tego wydziału funkcjonowała specjalna Grupa IV 
na czele z kpt. Janem Billem13, której zadaniem było zwalczanie nastrojów i zachowań 
antysocjalistycznych wśród młodzieży i inteligencji.

2.   Sytuacja przed Marcem oraz reakcje partii w pierwszych dniach protestu
W pierwszych tygodniach poprzedzających wydarzenia marcowe komunistyczna 

władza koncentrowała się przede wszystkim na monitorowaniu sytuacji w środowisku 
akademickim. Kierownictwo krakowskiej PZPR oraz komendanci MO otrzymali już pod 
koniec stycznia 1968 r. meldunki o przejawach „wrogiej działalności antysocjalistycznej” 
i wzroście napięcia wśród studentów. Wówczas w krakowskich akademikach pojawiły 
się anonimowe pisma wzywające studentów do podpisywania listów protestacyjnych 
przeciwko decyzji o zawieszeniu inscenizacji „Dziadów”. Z tego powodu krakowscy 
funkcjonariusze PZPR na początku lutego zwracali uwagę komórkom partyjnym na 
niższych szczeblach oraz rektorom, by przyjrzeli się nastrojom w środowisku studenckim. 
W kolejnych dniach władza spotykała się z „wrogimi” działaniami w różnych miejscach 
miasta. Bezpieka odnotowała w tym czasie m.in. dwie próby zbierania podpisów pod 
petycją w sprawie „Dziadów”14 oraz próbę rozpowszechniania w  toalecie Akademii 
Górniczo-Hutniczej ulotek o solidarności ze studentami z Warszawy i  z  apelem 
o wolność sztuki15. 

Pierwsze informacje o wydarzeniach w Warszawie zostały przekazane mieszkańcom 
Krakowa przez Polskie Radio 9 marca w godzinach porannych. Tymczasem władze 
partyjne otrzymały informacje od SB, że do miasta przybyło trzech emisariuszy ze stolicy: 
Andrzej Kościuk, Jan Gross i Jerzy Diatłowiecki. Sytuacja była o tyle groźna z punktu 
widzenia PZPR, że wieści o przebiegu warszawskiej demonstracji rozprzestrzeniały się 
po Krakowie lotem błyskawicy. Kierownictwo KW natychmiast zorganizowano spotkania 
z I sekretarzami KP, KM i KD oraz z I sekretarzami KU i osobami odpowiedzialnymi 
za propagandę w KD, by poinformować o przebiegu zebrania warszawskiego ZLP 
i sytuacji w środowisku akademickim. Sekretarz KW Andrzej Kozanecki poinformował 
uczestników tego zebrania o kierunkach pracy z młodzieżą akademicką. Administracja 
domów studenckich otrzymała zaś polecenie, aby kontrolować treść ogłoszeń oraz 
zwracać uwagę na obce osoby pojawiające się w akademikach.

Ważną wskazówką dla planowania działań wojewódzkich struktur partii 
komunistycznej w kolejnych dniach był dalekopis rozesłany przez kierowników 
Wydziału Nauki i Oświaty oraz Wydziału Organizacyjnego KC PZPR do KW z dnia 
9 marca, w którym zawarto ofi cjalny opis wydarzeń w Warszawie wraz z ważną z punktu 
niniejszego artykułu uwagą: jeśli „organizatorzy zamieszek podejmą próby wichrzenia 

11 R. Szczęch, Komendanci wojewódzcy MO/szefowie WUSW i ich zastępcy ds. Służby Bezpieczeństwa 
w Krakowie w latach 1957-1990, [w:] Strażnicy sowieckiego imperium, op. cit., s. 144-154, 183-195.

12 Twarze krakowskiej bezpieki, op. cit., s. 160-161.
13 Ibidem, s. 105-106.
14 Próby te przeprowadzili studenci UJ: Juliusz Gasiun, Andrzej Kornas i Grażyna Bąk oraz dr Aniela 

Łempicka-Nacht z Instytutu Badań literackich PAN w Krakowie. Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie (dalej: IPN Kr) 056/80, t. 2, k. 13, Sprawozdanie z pracy Grupy IV Wydziału 
III KW MO za rok 1968, 1969 r., Kraków.

15 IPN Kr, 060/2, t. 44, k. 72, Telefonogram Zastępcy Komendanta MO ds. SB Województwa 
Krakowskiego do Wicedyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych ds. SB, 2.02.1968 r., 
Kraków. Cała treść ulotki w: Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 35.
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na innych uczelniach w kraju”, to wówczas należy „podjąć odpowiednie środki, aby 
w razie potrzeby energicznie zapobiegać wszelkim próbom organizacji wrogich wieców 
i  zebrań”16. i rzeczywiście – regionalne struktury PZPR starały się wcielić w  życie to 
zalecenie władz centralnych. W kolejnych dniach marca widać było bowiem wyraźnie, że 
najważniejszym celem, jaki przyświecał partii komunistycznej, było niedopuszczenie do 
zorganizowania przez „wichrzycieli” publicznych zebrań i wieców. W tym początkowym 
okresie Marca nie udało się władzy osiągnąć tego zamiaru. 

W niedzielę 10 marca w „Żaczku” i innych krakowskich akademikach zaczęto 
rozklejać plakaty i rozpowszechniać ulotki zapowiadające wiec poparcia dla 
warszawskich studentów, który miał się odbyć następnego dnia o godzinie 12. Aktyw 
uczelniany otrzymał wówczas polecenie, żeby likwidować wszelkie formy działalności 
„antypaństwowej” wśród mieszkańców domów studenckich. Dzień później, 11 marca 
krakowski KW przeprowadził kolejne kroki o charakterze informacyjno-prewencyjnym. 
Zorganizowano wtedy szereg spotkań z rektorami I sekretarzami KU, aktywem 
uczelnianym i partyjnym KP, KM, KD, przedstawicielami samorządów domów 
studenckich oraz członkami Prezydium Rady Narodowej i kuratorium. W czasie zebrań 
zapoznano uczestników z treścią dokumentu przygotowanego przez Egzekutywę 
KW PZPR w Warszawie zawierającego ofi cjalną wykładnię wydarzeń w stolicy oraz 
odpowiadano na liczne wątpliwości i uwagi zgromadzonych. W tym samym dniu 
przewodniczący krakowskiej Rady Okręgowej ZSP brał udział w naradzie w warszawskiej 
centrali związku17. Mimo, iż przywódcy KW PZPR zareagowali stosunkowo szybko na 
wydarzenia, organizując spotkanie z aktywem partyjnym oraz instruując uczestników 
co do dalszych kroków, sytuacja rozwijała się w niebezpiecznym dla władz kierunku.

11 marca w południe pod pomnikiem autora „Dziadów” zebrała się grupa od 
200 (według KU PZPR Uniwersytetu Jagiellońskiego) do 400 osób (według KW 
PZPR) z transparentami „ORMO do domu!” i „Niech żyją »Dziady«”. O godz. 12.30 
zgromadzonych miało być już ok. 500 osób. Po odczytaniu relacji z zajść w Warszawie, 
fragmentów konstytucji PRL oraz wezwaniu do demokratyzacji ustroju, wolności 
słowa i solidarności z warszawskimi studentami, manifestanci ruszyli do gmachu 
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tamtejszej auli odbyła się dyskusja 
z udziałem rektora uczelni prof. Mieczysława Klimaszewskiego, pełniącego wówczas 
funkcję posła na Sejm PRL oraz zastępcy przewodniczącego Rady Państwa. Rektor 
zaapelował o „spokój i rozwagę” oraz poprosił demonstrantów o przedstawienie swoich 
postulatów. Wypowiedzi rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i przewodniczącego 
RO ZSP Zbigniewa Roguckiego były przerywane gwizdami zgromadzonych. W czasie 
spotkania protestujący przyjęli rezolucję, w której poparto przemiany w Polsce 
w  ostatnich latach oraz domagano się m.in. przestrzegania prawa obowiązującego 
formalnie w PRL, zniesienia cenzury, uwolnienia i przywrócenia praw relegowanym 
z Uniwersytetu Warszawskiego studentom. Zobowiązano się także do nieorganizowania 
publicznych wystąpień pod warunkiem publikacji rezolucji w prasie w ciągu 48 godzin18. 
Przedstawiciele władz nie zamierzali jednak spełniać żadnych żądań protestujących19. 
Chcąc jednak rozładować emocje wśród studentów, prof. Klimaszewski spotkał się 
wieczorem 11 marca z grupą mieszkańców akademika „Żaczek”, co spotkało się kilka 
tygodni później z ostrą krytyką na posiedzeniu krakowskiego KW PZPR. Zdaniem 

16  Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), zbiór: Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (dalej: KC PZPR) 237/XVI-534, k. 21-23, cyt. za: A. Friszke, op. cit., s. 178.

17  J. Eisler, Polski rok 1968, op. cit., s. 274.
18  Treść rezolucji, [w: ] Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 35.
19  Niekiedy władze poszczególnych uczelni podejmowały „taktyczne” działania w celu doraźnego 

rozładowania sytuacji, tak jak członkowie Egzekutywy KU Wyższej Szkoły Ekonomicznej, którzy 
13 marca wyrazili zgodę na ogłoszenie w akademiach tej uczelni tekstu rezolucji „Komitetu 25”.
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części członków KW zachowanie rektora miało stwarzać „pozory moralnego wsparcia 
organizatorów zamieszek”20. 

Młodzież kolportowała ulotki i hasła wzywające do uczestnictwa w kolejnym 
wiecu, który rozpoczął się o godz. 20 pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku 
Głównym. Tym razem zgromadzenie liczyło według różnych szacunków od 4 tys. 
do ok. 5 tys. osób, w tym ok. 2 tys. studentów, głównie Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i  Akademii Górniczo-Hutniczej. W czasie zgromadzenia skandowano hasła: „Niech 
żyje demokracja!”, „Solidaryzujemy się z młodzieżą w Warszawie”, „Żądamy 
uwolnienia studentów i przywrócenia im praw na uczelni!”21. Śpiewano hymn Polski 
i – co szczególnie mogło oburzać rządzących – komunistyczną „Międzynarodówkę”. 
W pewnym momencie pojawił się radiowóz milicyjny ze studentami ZSP, którzy 
wzywali demonstrantów do rozejścia się. W późniejszym czasie funkcjonariusze 
ocenili to jako błąd, ponieważ deprecjonowało to komunistyczny związek w oczach 
studentów. W tym dniu nie zdecydowano się na rozwiązania siłowe, ponieważ skala 
i przebieg demonstracji w dużym stopniu zaskoczyła członków PZPR. W tym czasie 
w domach studenckich i na uczelniach pojawiały się „antypaństwowe” plakaty oraz 
ulotki, w których informowano, że protest cieszy się poparciem nie tylko większości 
społeczeństwa, ale także „szeregu” pracowników naukowych, wraz z rektorem 
Klimaszewskim22. Organizowana przez partię akcja niszczenia „antypaństwowych 
treści” nie zawsze przynosiła pożądane dla władzy skutki, ponieważ na miejsce 
usuniętych plakatów pojawiały się nowe. 

W związku z zaistniałą sytuacją KW PZPR przedsięwziął kolejne kroki o charakterze 
przede wszystkim prewencyjnym. Postanowiono powołać milicję robotniczą oraz 
zorganizować stałe dyżury w KD, KM, KP i całodobowe dyżury w KW. W procesie 
przepływu informacji między poszczególnymi komórkami partii ważną funkcję pełnił 
Wydział Kultury, Nauki i Oświaty KW PZPR, który przekazywał dyspozycje członkom 
KU, kontrolował odbywanie dyżurów, przyjmował dane z poszczególnych uczelni 
oraz przekazywał je (przeciętnie co 20 minut) m.in. do kierownictwa KW i Wydziału 
Propagandy KW. Z racji tego, że – jak już wspomniano – kluczowe dla partii było 
niedopuszczenie do kolejnych publicznych demonstracji, oddziaływano prewencyjnie 
na szkoły podstawowe i średnie, zakłady pracy i uczelnie.

Poszczególne KD polecały dyrektorom przeprowadzanie z uczniami rozmów 
wyjaśniających na temat „ekscesów na terenie Warszawy” i odpowiadać na szereg 
wątpliwości zgłaszanych przez młodzież. Niektórzy dyrektorzy podejmowali własne 
inicjatywy mające odciągnąć uczniów od uczestnictwa w proteście, m.in. dyżury 
nauczycieli trwające do późna wieczorem, rozmowy ostrzegawcze z rodzicami 
popierających protest czy apele wieczorne w internatach, w trakcie których 
sprawdzano obecność. Takie spotkania miały powstrzymać uczniów przed wzięciem 
udziału w studenckich demonstracjach. 

20  Rektorowi Klimaszewskiemu zarzucono także, że bronił eksterytorialności uczelni, potępiając 
wkroczenie milicji do budynku uniwersyteckiego i sprzeciwiając się planowanej kolejnej interwencji 
sił porządkowych, tym razem w domu studenckim „Żaczek”. Na tym zebraniu skrytykowano także 
rektora Żemaitisa za to, że w krytycznych dniach nie wytrzymał napięcia i wyjechał za granicę bez 
porozumienia z I sekretarzem KW PZPR w Krakowie. Zob. Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: 
ANK), zbiór: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KW PZPR) 284, 
k. 319, 371, Protokół nr 8/68 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 12.03.1968 r., Kraków. 

21  J. Kwiek, Wstęp, [w:] Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 11.
22  Zob. Ulotka studencka z 12 marca, [w:] Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, op. cit., s. 36. 

Pogłoski, że „znaczna” część pracowników naukowych popierała studentów były popularne wśród 
młodzieży akademickiej także w kolejnych dniach. Zob. Sprawozdanie Działu Domów Studenckich 
AGH dotyczące przebiegu wydarzeń marcowych w domach akademickich uczelni, [w:] Marzec 1968 
w Krakowie w dokumentach, s. 92.
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Starano się trafi ć także do dyrektorów i pracowników zakładów pracy. Funkcjonariusze 
partii (często członkowie KD) spotykali się z I sekretarzami KZ i przyzakładowych POP 
oraz dyrektorami poszczególnych przedsiębiorstw. Zastanawiano się np. nad wspólną 
strategią przeciwko „wichrzycielom” i ustalano dyżury milicji robotniczej. W wielu 
zakładach pracy i instytucjach organizowano masówki w celu poparcia polityki władz 
oraz potępienia protestujących. Jak informował I sekretarz KD Kraków-Grzegórzki 
wszyscy zebrani pracownicy mieli „z wielkim oburzeniem potępić ekscesy”23 i wyrazić 
gotowość pomocy w rozpędzeniu manifestacji. Raportowało swoim przełożonym, że 
13 marca w tej dzielnicy odbędzie się kilkadziesiąt masówek dotyczących wydarzeń 
marcowych24. Już sama organizacja w całym mieście kilkuset masówek z udziałem 
dziesiątek tysięcy pracowników świadczy o olbrzymiej mobilizacji aparatu partyjnego 
w walce z protestującymi. Stosowne działania przeciwko „wichrzycielom” podejmowała 
także bezpieka. W sytuacjach, kiedy zauważono jakieś przejawy oporu społecznego, 
funkcjonariusze SB przeprowadzali rozmowy ostrzegawcze lub organizowali 
całodobowe dyżury w przedsiębiorstwach.

Komitety uczelniane wprowadziły „stan pogotowia” dla członków aktywu 
partyjnego, którzy – zgodnie z zaleceniami KW – monitorowali sytuację w środowisku 
akademickim oraz przeprowadzali indywidualne rozmowy ze studentami, by nie 
ulegli „prowokacjom” i „wrogim wpływom”. W budynkach szkół wyższych ustalano 
dyżury do późna w nocy w celu obserwacji i informowania o bieżących nastrojach 
w społeczności akademickiej oraz organizowano spotkania z funkcjonariuszami partii, 
w czasie których potępiano demonstrantów. Zdarzało się, że – podobnie jak w przypadku 
niektórych dyrektorów szkół – podejmowano własne inicjatywy, np. KU Akademii 
Medycznej zorganizował kilkudziesięcioosobową służbę porządkową, której zadaniem 
było m.in. niedopuszczanie do wywieszania na terenie uczelni „nielegalnych” plakatów. 
Zaktywizowano także komunistyczny aparat młodzieżowy. Podczas gdy członkowie ZSP 
rozpowszechniali na terenach uczelni ulotki przygotowane przez KW PZPR, cały aparat 
Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Dzielnicowych ZMS skierowano do środowiska 
akademickiego, gdzie m.in. starano się wpływać na postawy protestujących, zbierano 
informacje o nastrojach, by następnie przekazywano je do KW. 12 marca rektorzy 
krakowskich szkół wyższych wystosowali apel „Do młodzieży akademickiej Krakowa”, 
w którym opisano protestujących jako „garstkę wichrzycieli”. Wezwano także 
studentów, by nie przenosić dyskusji poza mury uczelni25. Okazało się to niemożliwe, 
ponieważ prasa nie tylko agresywnie atakowała „wichrzycieli” i „warchołów”, ale 
przede wszystkim nie opublikowała studenckich postulatów z 11 marca. 

Od początku protestu komuniści podejmowali działania propagandowe przeciwko 
demonstrantom26. W celu zwiększenia skuteczności oddziaływania propagandowego, 
decyzją Sekretariatu KW PZPR, na potrzeby Wydziału Propagandy KW przekazano 
radiowozy oraz nadzór nad radiowęzłami w domach studenckich. Przez cały okres 
Marca 1968 r. rozpowszechniano w mediach masowych kłamliwą interpretację 
wydarzeń w  Warszawie, kontynuując trwającą już od słynnego przemówienia 

23  ANK, KW PZPR 533, k. 65, Informacja I sekretarza KD PZPR Kraków-Grzegórzki, 12.03.1968, 
Kraków. Powoływanie się na powszechność sądu: „każdy”, „masowo”, „cały naród” jest jednym 
z elementów charakteryzujących komunistyczną nowomowę, która była wykorzystywana 
w przekazach propagandowych.

24  Ibidem.
25  Apel rektorów uczelni krakowskich z 11 marca 1968, [w:] Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, 

s. 67.
26  Zob. wydarzenia marcowe przedstawiane przez krakowski aparat propagandowy: W. Sęczyk, op. 

cit., s. 175-187.



81

Działania komunistycznej władzy wobec „wichrzycieli” w marcu 1968 r. w Krakowie

Władysława Gomułki z 19 czerwca 1967 r. kampanię antysemicką27. Ostrze 
marcowej propagandy skierowane było nie tylko przeciwko „syjonistom”, ale także 
studentom  i  inteligentom. Organizatorów akcji opisywano jako „garstkę wichrzycieli 
i  chuliganów”, „rewizjonistów”, „nieodpowiedzialne elementy”, „reakcję polską”, 
„bananową młodzież” będącą pod wpływem „bankrutów politycznych” i szpiegów 
USA. Na początku marcowych wydarzeń krakowska prasa jedynie przedrukowywała 
artykuły z prasy centralnej przedstawiające ofi cjalną interpretację wydarzeń, np. tekst 
ze „Słowa Powszechnego” pt. „Do studentów Uniwersytetu Warszawskiego”, który 
został opublikowany na łamach „Echa Krakowa” 12 marca. Dzień później pojawiły 
się w gazetach pierwsze informacje o zajściach w Krakowie. Na początku dominował 
ton alarmujący, by następnie informować opinię publiczną o opanowaniu sytuacji 
i „masowych” głosach poparcia dla polityki partii. Pisano więc, że „godne pożałowania” 
protesty były inspirowane „z zewnątrz”, miały „niewielki zasięg” i spotykały się 
z  oburzeniem „dziesiątek tysięcy” robotników w zakładach pracy, o czym miały 
świadczyć organizowane przez komunistów „masówki”.

12 marca zorganizowano ważne spotkanie Egzekutywy KW PZPR, w którym udział 
wzięło trzynastu członków (trzy osoby były nieobecne). W czasie tego posiedzenia 
sekretarz Kazanecki poinformował zebranych o sytuacji w środowisku studenckim oraz 
przebiegu wydarzeń 11 marca. Mieczysław Hebda i Jerzy Pękala skrytykowali działalność 
służb porządkowych za to, że nie zlokalizowali studentów kierujących zajściami. Drugi 
z nich poinformował zebranych, że w odwodzie pozostają robotnicy, którzy w razie 
potrzeby mogą być przewiezieni na miejsce wieców i masówek28. Głos zabrał także 
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Kiejstut Żemaitis, który uznał wypowiedź 
Kazaneckiego za bagatelizującą sytuację. Powiedział on, że protesty są zaplanowane 
i mają antysocjalistyczny charakter, a następnie wezwał członków krakowskiej 
egzekutywy PZPR do stanowczych działań. Zachęcał, by „jeśli już zajdzie potrzeba, 
to wtedy wkroczyć zdecydowanie, z całą siłą, łącznie z aresztowaniami i wszelkimi 
restrykcjami. Należy ostro ustosunkować się do uczestników a organizatorów usuwać 
z domów studenckich. Akcja milicji powinna być zdecydowana”29. W czasie dyskusji 
pojawiła się także sugestia, że nie można doprowadzić do kolejnego zgromadzenia 
publicznego organizowanego przez protestujących. I sekretarz KW zgodził się z tym, że 
wnioski wysunięte w dyskusji należy szybko wcielić życie. Na spotkaniu przypomniano 
także zebranym, że rektorzy i senaty szkół wyższych są odpowiedzialni za sytuację na 
uczelniach, gdyż posiadają wystarczająco dużo środków, by „zaprowadzić porządek”30. 

Sekretarze KW organizowali wiele zebrań członków partii popierających ofi cjalne 
stanowisko i działania władz względem protestujących. Wzywano do „czujności” 
i informowania partii i służb porządkowych o aktywnościach „wroga”. 

3.   „Czarna środa”
W środę upływało 48-godzinne ultimatum wystosowane przez studentów. Dzień 

rozpoczął się od wydrukowania przez krakowskie gazety apelu rektorów szkół 
wyższych Krakowa. Nie przyniósł on zamierzonego efektu, ponieważ już w godzinach 
przedpołudniowych przed „Żaczkiem” zaczęły gromadzić się tłumy. Według KU 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zgromadzenie składało się z ok. 5 tys. osób (według milicji 
o godz. 11.35 było ok. 2 tys. osób). Demonstrujący rozwiesili transparenty o treściach: 

27  Zob. J. Kwiek, Marzec 1968 w Krakowie, s. 323-352.
28  ANK, KW PZPR 284, k. 293, Protokół nr 8/68 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 12.03.1968 r., 

Kraków.
29  Ibidem, k. 295. 
30  Ibidem, k. 297.
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„Warszawa nie sama”, „My nie bananowcy”, „Nie dajmy się odłączyć od robotników”31. 
Na miejsce udali się członkowie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rektor 
Klimaszewski, który wzywał do zaniechania dalszych protestów i uspokojenia sytuacji. 
By nie dopuścić studentów Akademii Górniczo-Hutniczej do uczestnictwa w wiecu przed 
„Żaczkiem”, władze uczelni zorganizowały spotkanie rektora Żemaitisa z młodzieżą 
akademicką, w którym udział wzięło 1,5 tys. osób (dane według KU Akademii Górniczo-
Hutniczej). Komunistyczna władza nie tylko robiła co mogła, żeby nie doprowadzić do 
manifestacji, ale także przygotowywała się do siłowej rozprawy z protestującymi: wokół 
akademika zgromadziły się liczne siły milicyjne. Uczestnicy wydarzeń wspominali 
potem, że miało się wrażenie, że miasto składało się z samych milicjantów. Przebieg tego 
dnia pokazał, że reakcja „zbrojnego ramienia partii” była – zgodnie z przytoczonym 
powyżej życzeniem Żemaitisa – rzeczywiście mocna i stanowcza.

Tuż przed południem tłum ok. od 1,5 tys. do 2 tys. osób (według KU Uniwersytetu 
Jagiellońskiego) ruszył w kierunku Rynku Głównego. Niesiono narodowe fl agi oraz 
transparenty: „Niech żyje wolność”, „Prasa kłamie”, „Studenci Warszawy – nie 
jesteście sami”. Młodzież minęła budynek główny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i skierowała się w stronę Rynku Głównego (członkowie Egzekutywy KW mieli później 
pretensje do MO, że dopuszczono studentów tak daleko). Po wyjściu z ul. Jagiellońskiej 
tłum został zaatakowany przez oddziały MO, które użyły pałek, armatki wodnej i gazu 
łzawiącego. Walki uliczne przeniosły się przed budynek Collegium Novum, gdzie – jak 
relacjonowała milicja – grupa ok. 300 studentów wznosiła okrzyki, w tym: „faszyści”, 
„gestapo”, „gdzie jest artykuł 71 konstytucji?”. W czasie zajść bito przypadkowych 
przechodniów, ostrzelano granatami z gazem łzawiącym budynki uniwersyteckie 
oraz– naruszając autonomię uczelni i łamiąc przyrzeczenie I sekretarza KW, Czesława 
Domagały złożone na ręce rektora Klimaszewskiego32 – 23-osobowa grupa milicjantów 
i funkcjonariuszy ORMO wtargnęła na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 
poturbowała i wyprowadziła „najbardziej agresywnych uczestników zajścia”33. 
Studenci w przyjętej dwa dni później odezwie opisali tę akcję jako „masakrę” dokonaną 
przez „milicyjnych siepaczy”. Stwierdzono w niej, że jest to drugi przypadek w historii 
uniwersytetu, kiedy uzbrojeni ludzie wtargnęli na teren uczelni34. W czasie „czarnej 
środy” aresztowano 21 osób, w tym 20 studentów35. „Krakowiacy otrzymali porządną 
lekcję demokracji ludowej”36, napisał w swoich „Dziennikach” Mieczysław Rakowski.

Po zakończeniu zajść część studentów wróciła pod „Żaczka”, gdzie powołano 
międzyuczelniany komitet składający się z 25 osób, który nie został uznany przez 
KW PZPR. Komitet ten przygotował projekt rezolucji, której treść niemal natychmiast 

31  IPN Kr, 060/2, t. 44, k. 123, Telegram nr 777, 13.03.1968 r., Kraków; Informacje komitetów 
uczelnianych na temat przebiegu wydarzeń marcowych w krakowskich uczelniach, 13.03.1968 r., 
Kraków, [w:] Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 228.

32  Pismo Rektora UJ prof. dr M. Klimaszewskiego do premiera Józefa Cyrankiewicza z 27 kwietnia 
1968, [w:] Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 98.

33  Według telegramu KM MO w Krakowie w „celu zabezpieczenia porządku i przywrócenia ładu” 
użyto prawie 3 tys. osób, w tym 1,5 tys. członków milicji robotniczej oraz zużyto 700 sztuk granatów 
łzawiących. W telegramie wysłanym do Komendy Główne MO w Warszawie znajduje się interesująca 
adnotacja: „Z polecenia kierownictwa służbowego proszę zmienić: zamiast 1500 członków milicji 
robotniczej powinno być 6500” (IPN Kr, 060/2, t. 44, k. 123, Telegram nr 777 KWMO w Krakowie do 
Komendanta Głównego MO, 13.03.1968 r., Kraków).

34  Odezwa studentów Krakowa uchwalona na wiecu 15 marca, [w:] Marzec 1968 w Krakowie 
w dokumentach, s. 44.

35  Wśród zatrzymanych znajdował się także jeden członek partii i 12 członków ZMS. IPN Kr, 060/2, 
t. 44, k. 123, Telegram nr 777, 13.03.1968 r., Kraków.

36  M.F. Rakowski, op. cit., s. 170.
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znalazła się w stolicy na biurku Komendanta Głównego MO, gen. Tadeusza Pietrzaka37. Po 
uchwaleniu wspomnianej rezolucji ogłoszono strajk okupacyjny domów studenckich38 
i przygotowywano się do zorganizowania kolejnego wiecu, który miał się odbyć 15 marca. 
Jednocześnie władze podejmowały działania, by rozładować napięcie. 13 marca rektor 
Politechniki Krakowskiej spotkał się z delegacją studentów, którą – zdaniem KU PZPR PK 
– przekonał do zachowania spokoju i stworzenia „klimatu do rzeczowych i rozsądnych 
rozmów”39.

4.   Działania władz w kolejnych dniach protestu
Po wydarzeniach „czarnej środy” wprowadzenie takiego klimatu na szeroką skalę 

było niemożliwe. Spełnienie gróźb użycia „najostrzejszych środków” spowodowały, że 
protesty w Krakowie nie ustawały. Po brutalnej akcji milicji przybrały one formę strajku 
absencyjnego na uczelniach, który – ku zaskoczeniu członków partii – był sukcesem 
protestujących. Z racji tego, że opór młodzieży nie został zdławiony, władza zareagowała 
opublikowaniem listy 24 osób aresztowanych dzień wcześniej, wprowadzeniem 
przyspieszonych postępowań sądowych oraz zwiększoną mobilizacją sił porządkowych, 
w tym także kilka tysięcy członków milicji robotniczej. Władze poszczególnych uczelni 
wydawały także nakazy organizowania zajęć bez względu na frekwencję

15 marca odbyło się ostatnie masowe zgromadzenie młodzieży: pod „Żaczkiem” 
zebrało się ok. 7-8 tys. osób (według KU Uniwersytetu Jagiellońskiego). „Czynniki 
polityczne” wysłały do tego akademika swoich przedstawicieli, żeby odwieść studentów 
od udziału w demonstracji. Jak stwierdzili funkcjonariusze milicji, „właściwa postawa” 
Jana Szewczyka i Hieronima Kubiaka, którzy przemawiali na wiecu, spowodowała, że 
po 15 minutach demonstranci się rozeszli40. Udział w tym mieli także inni pracownicy 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy namawiali do spokoju i udania się do domów. Duża 
część protestujących ruszyła wówczas w stronę miasteczka studenckiego Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Mimo, że w tym dniu zrezygnowano z marszu na Rynek, to w 
dalszym ciągu trwał strajk absencyjny, który utrzymał się z różnym nasileniem do 
końca miesiąca. W kolejnych dniach protestu inicjatywa przeszła w ręce studentów 
Akademii Górniczo-Hutniczej, a centrum ruchu studenckiego przeniosło się z „Żaczka” 
do akademika przy ul. Reymonta.

Władza skłaniała się ku rezygnacji z pomysłów przeprowadzenia rozwiązań 
siłowych, bo studenci zrezygnowali z organizowania publicznych demonstracji. 
Jednocześnie jednak podjęto starania, by zmusić młodzież do przerwania strajku 
absencyjnego. Pracownikom naukowym polecono przeprowadzenie stosownych 
rozmów ze studentami. Aktywną rolę w działaniach zmierzających do zakończenia 
protestu odegrały KU oraz komunistyczne organizacje ZMS i ZSP. 16 marca władze 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wydały uchwałę i rozporządzenie, które były inspirowane 
przez KU PZPR Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzywały one do uczestnictwa w zajęciach 
i ostrzegały przez zaniedbywaniem obowiązków studenckich pod groźbą podjęcia 

37  IPN Kr, 060/2, t. 44, k. 126, Telegram nr 780, 14.03.1968 r., Kraków. Funkcjonariusze milicji nie 
tylko poznali treść rezolucji przed podaniem jej do wiadomości studentom, ale także nazwiska 
członków „Komitetu 25”. 

38  W rezolucji można przeczytać, że protestujący „w pełni” popierają przemiany w Polsce, oraz politykę 
zagraniczną PRL, domagając się poszanowania konstytucyjnych praw i swobód obywatelskich, 
solidaryzując się ze studentami w innych miastach Polski oraz żądając zwolnienia aresztowanych 
studentów i ukarania funkcjonariuszy milicji i ORMO odpowiedzialnych za brutalne pacyfi kacje 
protestujących. Zob. Rezolucja studencka uchwalona na wiecu 13 marca [w:] Marzec 1968 w Krakowie 
w dokumentach, s. 37-38.

39  Informacje komitetów uczelnianych na temat przebiegu wydarzeń marcowych w krakowskich 
uczelniach, 13.03.1968 r., Kraków, [w:] Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 240.

40  IPN Kr, 060/2, t. 44, k. 135, Telegram nr 794/68, 15.03.1968 r., Kraków.



czynności dyscyplinarnych41. Podobne wezwanie wydali rektorzy innych krakowskich 
szkół wyższych. Dzień później przybł do Krakowa minister Szkolnictwa Wyższego 
i Oświaty Henryk Jabłoński, który spotkał się w obecności I sekretarza KW z rektorami 
i  kierownictwem partii na uczelniach. Wydano wtedy polecenie bezwzględnego 
egzekwowania regulaminu studiów z surowymi konsekwencjami włącznie42. Studenci 
znajdowali się pod dużą presją wykładowców, którzy udawali się do akademików, 
by przez wiele godzin przekonywać protestujących do zrezygnowania z oporu. 
Czasami rozmowy te przybierały dramatyczną formę, jak w akademikach Wyższej 
Szkoły Rolniczej, gdzie – jak czytamy w sprawozdaniach KU PZPR tejże uczelni – 
rektor i partyjni pracownicy naukowi rozbijali protesty „aktywną postawą, krzykiem 
i siłą”43. 

Przybycie do Krakowa ministra Jabłońskiego miało miejsce dwa dni przez słynnym 
wystąpieniem Władysława Gomułki w Sali Kongresowej, gdzie ostro potępiono 
wszelkie przejawy „syjonizmu”. I sekretarz KC PZPR nie pozostawił także wątpliwości 
co do tego, że władza nie przewiduje żadnego dialogu z protestującymi. Jednocześnie 
aresztowano część członków komitetu międzyuczelnianego. Zarówno przemówienie 
I sekretarza KC, z którym studenci wiązali duże nadzieje, jak i aresztowanie 
najbardziej aktywnych studentów doprowadziło do tego, że strajkowa atmosfera 
zaczęła powoli wygasać, choć nadal trwały nieliczne opozycyjne zebrania. 20 marca 
odbywały się już zajęcia na uczelni z udziałem większości studentów. Pięć dni później 
funkcjonariusze milicji poinformowali o znacznym osłabieniu zainteresowania 
wypadkami marcowymi wśród społeczeństwa Krakowa44. Stwierdzenie to było 
potwierdzane w meldunkach MO z następnych dni. Był to wyraźny moment, kiedy 
władza przeszła do kontrofensywy. 

W drugiej połowie marca 1968 r. agitatorzy wzmogli aktywność w zakładach pracy, 
w których organizowano masówki potępiające „warchołów” i „bananową młodzież”. 
Dotyczyło to zwłaszcza 20 marca, kiedy to dzień po przemówieniu Gomułki w setkach 
zakładów pracy regionu odbyły się masówki „popierające” główne tezy referatu 
I sekretarza KC PZPR i politykę partii. W „rezolucjach” powtarzały się także głosy 
o konieczności ukarania „wichrzycieli” oraz przeprowadzenia czystek w aparacie 
partyjnym i państwowym. „Wraz ze wszystkimi ludźmi pracy” – jak czytamy 
w jednej z setek „rezolucji” uchwalonej tego dnia – „domagamy się usunięcia ich 
z odpowiedzialnych stanowisk politycznych, państwowych oraz poinformowania 
całego społeczeństwa o podjętych decyzjach”45. Krakowski Wydział Propagandy KW 
PZPR kontynuował swoja dotychczasową pracę, przygotowując ulotki w ogromnych 
nakładach, które wyjaśniały zaistniałe wydarzenia zgodnie z wykładnią partii46. 
23 marca odbył się na Rynku wielki wiec potępiający „wichrzycieli” z udziałem 
czołowych krakowskich funkcjonariuszy partyjnych i państwowych. W czasie tego 
zabrania głos zabrał I sekretarz KW Czesław Domagała, po czym uchwalono rezolucję 
popierającą politykę partii. Komuniści przedstawiali to przedsięwzięcie jako 

41  J. Kwiek, Wstęp, [w:] Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 15.
42  Ibidem.
43  Informacje komitetów uczelnianych na temat przebiegu wydarzeń marcowych w krakowskich 

uczelniach, 13.03.1968 r., Kraków, [w:] Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 248.
44  IPN Kr, 060/2, t. 44, k. 148, Telefonogram komendanta KWMO Województwa Krakowskiego do 

stanowiska „Ce-Es-Ka” MSW, 25.03.1968 r., Kraków,
45  ANK, KW PZPR 890, k. 44, Rezolucja pracowników „Motozbyt” P.P. w Krakowie, 20.03.1968 r., 

Kraków.
46  Sama ulotka z artykułem z „Trybuny Ludu” pt. „Kampania kłamstw i oszczerstw” została wydana 

w liczbie 200 tys. egzemplarzy (Notatka Wydziału Propagandy KW PZPR, 29.03.1968 r., Kraków, 
[w:] Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 159).
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zgromadzenie „mieszkańców Krakowa”, ale w rzeczywistości udział w nim wzięli 
pracownicy zakładów pracy i instytucji, którzy przyjechali na polecenie członków 
PZPR. Organizacją wiecu zajął się Wydział Propagandy KW PZPR. Planowano 
zgromadzić 100 tys. osób47, ale – jak zauważył Julian Kwiek – zdjęcia pokazują, że 
uczestników było znacznie mniej48.

5.   Po Marcu
Zdaniem bezpieki wydarzenia marcowe w Krakowie trwały od 11 do 20 marca 1968 r. 

Doszło wówczas do wydarzeń, których komuniści nie obserwowali od dawna, m.in. cztery 
wiece w miejscach publicznych, czy sporządzenie i rozpowszechnienie licznych ulotek 
i plakatów o treści antysocjalistycznej. Funkcjonariusze PZPR byli wyraźnie zaskoczeni 
nie tylko wybuchem protestu, ale także jego intensywnością i długością trwania49. Po 
zdławieniu protestu członkowie partii i podległych jej organów przystąpili do analizy 
wydarzeń ostatnich tygodni, by wyjaśnić ich przyczyny i nie dopuścić do podobnej 
sytuacji w przyszłości. Sprawozdania zdawały komórki partii oraz organizacje podległe 
KW, w tym komitety uczelniane, kierownictwa domów studenckich i organizacje 
młodzieżowe. W dokumencie z 31 marca 1968 r. podsumowującym „wypadki marcowe” 
pozytywnie oceniono reakcję aparatu partyjnego, zwłaszcza w środowisku robotniczym. 
Podkreślono „wielką siłę” KW PZPR, który był w stanie zorganizować „100-tysięczny 
wiec ludzi pracy” na Rynku50, stanowiący – jak pisano – „zdecydowaną odpowiedź 
wszystkim wrogim partii i socjalizmowi elementom”51. Stosunkowo pozytywnie w 
tych „trudnych dniach marcowych” oceniano funkcjonowanie prasy, radia i telewizji, 
które „właściwie, ofensywnie spełniały swoją rolę” oraz chwalono funkcjonariuszy MO 
i ORMO, zwłaszcza za ich „wielką ofi arność i zdyscyplinowanie”52. 

Po lekturze sprawozdań oraz protokołów z rozmów najważniejszych osób w partii 
można odnieść wrażenie, że w komunistycznej ocenie Marca 1968 r. dominował 
nastrój pesymistyczny. Stwierdzono, że nie zachowano wzmożonej czujności53. Ocena 
ta dotyczyła nie tylko organów PZPR, ale przede wszystkim działań SB. Członkowie 
KW PZPR krytycznie oceniali działalność bezpieki, opisując ją jako spóźnioną i zbyt 
bierną. Z tą opinią zgadzali się sami komendanci milicji: zarówno zastępca komendanta 
wojewódzkiego MO ds. SB, Artur Mickiewicz, jak i jego przełożony Mieczysław Nowak 
stwierdzili, że protesty zaskoczyły SB54. Komendant przyznał wręcz, że podległe mu 
służby nie były poinformowane i przygotowane do stawienia czoła ówczesnej sytuacji. 
Jego zdaniem zabrakło rozpoznania nastrojów wśród poszczególnych grup społecznych, 

47  Tak też przedstawiała to propaganda. Zob. Stutysięczne zgromadzenie na Krakowskim Rynku wyrazem 
gorącego poparcia dla Partii, „Dziennik Polski”, 24-25.03.1968 r., nr 98.

48  J. Kwiek, Wstęp, [w:] Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 27.
49  Być może zaskoczenie było spowodowane przeprowadzoną pod koniec 1967 r. akcją weryfi kacji 

członkostwa w krakowskiej PZPR i przyjęciem kilkunastu tysięcy nowych członków partii. Zob. 
S. Drabik, op. cit., s. 57. 

50  ANK, KW PZPR 284, k. 427, Ocena wydarzeń krakowskim środowisku akademickim w dniach od 
9 do 20 marca 1968 r., 31.03.1968 r., Kraków.

51  Ibidem.
52  Ibidem, k. 423. 
53  Nawet w późniejszych dokumentach partyjnych znalazły się ostrzeżenia nawiązujące do Marca 

‘68, by nie powtórzyć błędów z przeszłości. Przykładowo, w informacji przedstawiającej nastroje 
społeczne w Krakowie dotyczące sytuacji w Czechosłowacji: „Podkreślano konieczność zachowania 
wzmożonej czujności u nas. Wypadki marcowe dowiodły, że ze strony KC PZPR o zachowaniu jej 
zapomniano” (ANK, KW PZPR 534, 9.05.1968 r., Kraków, k. 167, Informacja nr 3 w sprawie przebiegu 
zebrań partyjnych niektórych zakładach pracy dzielnicy „Zwierzyniec” odbytych w dniu 8 maja br. 
na temat sytuacji w Czechosłowacji).

54  Zob. fragment protokołu nr 8/68 z posiedzenia egzekutywy KW PZPR, op. cit., s. 106.
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w tym przede wszystkim studentów. W dalszej części wypowiedzi Nowak skrytykował 
swoich zastępców odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieką, stwierdzając, że są „zbyt 
liberalni” wobec części swoich pracowników. Postanowiono rozbudować agenturę 
wśród środowiska akademickiego, w tym także w ramach duszpasterstw akademickich, 
które – zdaniem funkcjonariuszy bezpieki – były często wstępem do podjęcia nielegalnej 
działalności55. 

Krytycznie oceniono także środowisko akademickie. W czasie posiedzenia krakowskiej 
Egzekutywy KW PZPR 2 kwietnia 1968 r., Mieczysław Hebda stwierdził wprost, że 
w okresie wydarzeń „prysł mit dobrej, wyrobionej politycznie młodzieży”. Członkowie 
PZPR nie mogli zrozumieć, jak mogło dojść do wystąpień młodzieży akademickiej, 
skoro na uczelniach jest ok. 1,5 tys. członków partii i kandydatów, a komunistyczne 
organizacje studenckie liczyły ponad 11 tys. członków56. W czasie tego zebrania 
uznano, że przyczyną wydarzeń była nieznajomość nastrojów młodzieży i partia 
nie wyjaśniła na czas nurtujących jej problemów57. Negatywnie oceniono niektórych 
prorektorów uczelni, a postawę rektorów uznano za niepozbawioną „pewnych wahań”. 
W dyskusjach w kierownictwie KW pojawiał się postulat wprowadzenia zmian do ustawy 
o szkolnictwie wyższym, krytykując m.in. dotychczasowe zasady wyborów rektorów i ich 
zbyt duże uzależnienie od wyborców i senatu oraz uznano, że nauki społeczne są w zbyt 
małym stopniu nasycone treściami marksistowskimi. W partyjnych sprawozdaniach 
przebijało rozczarowanie komunistycznymi organizacjami akademickimi, określając 
ich zachowanie jako „zbyt liberalne”58.

Negatywnie oceniono także zachowanie pracowników naukowych. Jan Bill, szef 
Grupy IV Wydziału III SB zauważył, że do „wystąpień o tak szerokim zakresie nie 
doszłoby, gdyby cała kadra naukowa zajęła zdecydowane i jednoznaczne stanowisko”59. 
„Poważna” – jak to określił – część kadry wspierała protest studentów, a część 
naukowców aktywnie wzięła udział w proteście. Uznano, że kluczową przyczyną takiego 
zachowania był niski stopień upartyjnienia pracowników naukowych i studentów, 
zwłaszcza Uniwersytetu Jagiellońskiego60. W świetle tych uwag nie dziwi fakt, że wątek 
awansów naukowych pojawił się bardzo szybko podczas rozmów w krakowskim KW. 
2 kwietnia 1968r. na posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR Józef Nagórzański stwierdził 
wprost, że o ile w przeszłości o awansach naukowych decydowały same kwalifi kacje, 
to w przyszłości „będzie inaczej”61. „Kadrę przyszłych docentów i profesorów należy 
wychować odpowiednio wcześniej”62, wtórował mu towarzysz Hebda. Postanowiono 
więc wprowadzić w życie plan zwiększenia ilości członków partii pracujących na tej 
uczelni, co stosunkowo szybko udało się zrealizować: w 1969 r. aż 60% nowo przyjętych 

55 J. Szarek, SB wobec młodzieży akademickiej Krakowa między Marcem 1968 a Grudniem 1970 roku, [w:] 
Strażnicy sowieckiego imperium, s. 467.

56  Zob. wypowiedź Hebdy w czasie posiedzenia Egzekutywy 2 kwietnia 1968 r.: ANK, KW PZPR 284, 
k. 317, Protokół nr 9/68 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 2.04.1968 r., Kraków.

57  Ibidem, k. 315. 
58  Władze były zaskoczone przede wszystkim sukcesem strajku absencyjnego na uczelniach. Samego 

tylko 16 marca w strajkowało 100% studentów UJ, PK, PWST, WSM, WSE i ASP i 85% AGH, 60-80% 
WSWF. Zob. Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 124.

59  IPN Kr, 056/80, t. 2, k. 17, Sprawozdanie z pracy Grupy IV Wydziału III KWMO za rok 1968, 1969 r., 
Kraków.

60  Zob. J. Szarek, SB wobec młodzieży akademickiej Krakowa między Marcem 1968 a Grudniem 1970 roku,  
s. 461.

61  ANK, KW PZPR 284, k. 307, Protokół nr 9/68 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 2.04.1968 r., 
Kraków.

62  Ibidem, k. 321. 
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stażystów i  doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim było członkami PZPR63. 
W efekcie tych postulatów przygotowano w Krakowie 60 wniosków awansujących 
doktorów na stanowiska „docentów partyjnych”64. Partia postanowiła także wzmocnić 
ideologiczną ofensywę oraz zwiększyć kontrolę nad studentami mieszkającymi 
w akademikach, które były istotnymi miejscami protestu w okresie krakowskiego 
Marca. Wprowadzono więc zasadę rejonizacji, czyli kwaterowanie studentów z danego 
wydziału do jednego akademika oraz umieszczono w domach studenckich młodych 
pracowników naukowych, którzy mieli odtąd pełnić także funkcje wychowawcze 
w stosunku do studentów65. 

6.   Kto protestował? 
Zarówno komunistyczni propagandyści, jak i funkcjonariusze SB uważali, że za 

wypadki marcowe odpowiedzialni są przede wszystkim osoby wywodzące się ze 
środowiska naukowego. „Wypadki marcowe – jak czytamy w jednym ze sprawozdań SB 
– „zaktywizowały wrogie elementy, zwłaszcza wywodzące się ze środowisk naukowych 
i  twórczych, a przede wszystkim młodzieży akademickiej”66. Surowe represje spadły 
więc głównie na reprezentantów tej grupy społecznej. W okresie marca 1968 r. 
w różnych miastach Polski protestowali jednak nie tylko intelektualiści, ale także liczni 
przedstawiciele pozostałych klas społecznych. Nie dość przypominać, że demonstracje 
odbywały się także w miastach, które nie były ośrodkami uniwersyteckimi. W całym kraju 
od 8 marca 1968 r. do 21 marca 1968 r. zatrzymano 2180 osób, w tym 769 robotników, 327 
uczniów, 288 pracowników umysłowych, 130 niepracujących i „tylko” 525 studentów67. 
Te proporcje znajdują potwierdzenie w informacjach szczegółowych z poszczególnych 
regionów kraju. W niektórych miastach studenci stanowili zdecydowanie najmniejsza 
grupę aresztowanych. Dariusz Jarosz ustalił, że wśród 82 zatrzymanych przez milicję 
uczestników demonstracji ulicznej w Radomiu było tylko trzech studentów68. Większość 
zatrzymanych stanowili robotnicy, bezrobotni i uczniowie szkół średnich. 

Również w Krakowie robotnicy pojawiali się w dużej liczbie na demonstracjach 
studenckich. Na proteście pod „Żaczkiem” rozwieszono nawet transparent o treści: 
„Sojusz robotniczo-studencki”. Nowohucka MO otrzymała meldunek z 13 marca, 
że w  hotelach robotniczych istniała „niezdrowa atmosfera”, a 75% mieszkańców 
popierało zajścia, słuchając indywidualnie i grupowo do późnych godzin nocnych 
„Wolnej Europy”69. W dzielnicy, która miała być laboratorium komunizmu wolnym 
od wszelkich wpływów „reakcji” i „warcholstwa”, różne formy oporu trwały przez 
większość marca70. Analiza danych o działaniach KD MO i KM MO w Krakowie w celu 
„utrzymania bezpieczeństwa i porządku” wskazuje na to, że studenci nie byli jedyną 
liczną grupą, którą aresztowano w trakcie wydarzeń marcowych. Wśród 107 osób, 

63  Zob. J. Szarek, SB wobec młodzieży akademickiej Krakowa między Marcem 1968 a Grudniem 1970 roku,  
s. 461.

64  A. Dudek, op. cit., s. 125.
65  Zob. J. Szarek, SB wobec młodzieży akademickiej Krakowa między Marcem 1968 a Grudniem 1970 roku,  

s. 462.
66  IPN Kr 056/80, t. 2, k. 10, Sprawozdanie z pracy Grupy IV Wydziału III KWMO za rok 1968, 1969 r., 

Kraków.
67  A. Friszke, op. cit., s. 186.
68  D. Jarosz, Społeczeństwo Kielecczyzny wobec „wypadków marcowych” 1968 roku w świetle dokumentów 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (komunikat), [w:] z przeszłości Żydów polskich: polityka – gospodarka 
– kultura – społeczeństwo, J. Wojaczka, G. Miernik (red.), Kraków 2005, s. 368.

69  IPN Kr, PUBP Nowa Huta, 021/4, Notatka służbowa członka ORMO J. Szopy, 13.03.1968 r., Nowa 
Huta, [w:] F. Musiał, Z. Zblewski, op. cit., s. 55.

70  Zob. F. Musiał, Z. Zblewski, op. cit., s. 52-60.
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które zostało zatrzymanych w tym mieście od 11 do 17 marca 1968 r. za kolportowanie 
ulotek lub wypisywanie haseł, zrywanie afi szy, robienie zdjęć wydarzeniom 
i  funkcjonariuszom milicji oraz „inne czyny mające związek z sytuacją”, większość 
rzeczywiście stanowili studenci (69 osób), ale 27  aresztowanych sklasyfi kowano 
jako „inne”, a 10 rozpoznano jako uczniów szkół podstawowych i średnich71. Wśród 
46 osób zatrzymanych „na gorącym uczynku”, polegającym na niszczeniu plakatów 
propagandowych „wyjaśniających” przyczyny wydarzeń w Warszawie, było tylko 
26 studentów72. Meldunki KW MO w  Krakowie informowały również o „wrogiej” 
działalności uczniów szkół średnich, którzy przebywając pod opieką wychowawcy, 
rozpowszechniali ulotki wspierające protest73. 

Interesująca jest analiza pochodzenia społecznego aresztowanych. Jest to o  tyle 
istotne, że jednym z postulatów władz, by uniemożliwić wybuch podobnego buntu 
w przyszłości, było zwiększenie liczby młodzieży robotniczo-chłopskiej na studiach74. 
Raporty milicyjne pokazują jednak, że to taka młodzież była najliczniejszą grupą wśród 
protestujących. Nieco ponad 50% zatrzymanych w dniach od 11 do 19 marca 1968 r. 
przez KM MO w Krakowie (43 osoby na 82) cieszyło się pochodzeniem robotniczo-
chłopskim. Podobne informacje odnotowała KW MO. Wśród 196 osób zatrzymanych 
od 11 do 25 marca aż 86 reprezentowało pochodzenie robotnicze, a 21 – chłopskie75. 
Do podobnego stwierdzenia można dojść analizując meldunki szczątkowe dotyczące 
poszczególnych dni, w których dokonywano aresztowań. Przykładowo, w  czasie 
„czarnej środy” prawie połowa zatrzymanych (9 na 21 osób) było pochodzenia 
robotniczo-chłopskiego76, a wśród 31 aresztowanych od 17 do 18 marca – aż 80%77.

Wbrew rozpowszechnianym przez propagandę informacjom protestowali więc 
nie tylko studenci, naukowcy i twórcy, ale także przedstawiciele pozostałych 
grup społecznych. Byłoby to kolejne potwierdzenie tezy o wątpliwej skuteczności 
polityki edukacyjnej ówczesnych władz na polu wychowania „nowego człowieka”, 
który miał pochodzić przede wszystkim z „mas robotniczo-chłopskich”. To właśnie 
przedstawiciele tych „mas” – zresztą nie po raz ostatni w historii PRL – postanowili 
się zbuntować przeciwko komunistycznym porządkom w 1968 r.

7.   Represje władz w stosunku do „wichrzycieli”
Tak jak w całej Polsce, na uczestników wydarzeń marcowych w Krakowie spadły 

represje, które dotknęły przede wszystkim środowisko akademickie. I sekretarz 
KW stwierdził, że przez długi okres czasu z katedr uniwersyteckich szerzono 

71  IPN Kr, 474/268, t. 1, k. 207-208, Zestawienia zaistniałych przestępstw i danych o podejmowanych 
wysiłkach przez MO w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku w okresie od 11 do 17 marca 1968 r., 
Kraków. W tym czasie zatrzymano także jedną osobę, która była pracownikiem naukowym uczelni 
(ibidem, k. 208).

72  IPN Kr, 474/268, t. 1, k. 95, Notatka służbowa Naczelnika Wydziału Prewencji KW MO w Krakowie, 
16.03.1968 r., Kraków.

73  IPN Kr, 060/2, t. 44, k. 131, Telegram nr 788, 15.03.1968 r., Kraków.
74  Taki wniosek pojawił się choćby w  czasie spotkania krakowskiej Egzekutywy 2 kwietnia 1968 r. 

Zob. ANK, KW PZPR 284, k. 307, Protokół nr 9/68 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 2.04.1968 r., 
Kraków. Było to zgodne z wytycznymi KC PZPR, który dążył do zrealizowania hasła: „więcej dzieci 
robotników i chłopów na wyższych uczelniach. Zob. P. Osęka, Komitet Centralny PZPR wobec Marca. 
Rok 1968 w świetle archiwów partyjnych, [w:] Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 1, s. 65.

75  IPN Kr, 060/2, t. 44, k. 153, Telefonogram komendanta KW MO Województwa Krakowskiego do 
stanowiska „Ce-Es-Ka” MSW, 25.03.1968 r., Kraków.

76  Ibidem, k. 123, Telegram nr 777, 13.03.1968 r., Kraków, k. 123. Zob. wypowiedź I sekretarza KW PZPR 
Czesława Domagały: ANK, KW PZPR 284, k.359-361, Ocena wydarzeń krakowskim środowisku 
akademickim w dniach od 9 do 20 marca 1968 r., 31.03.1968 r., Kraków.

77  IPN Kr, 60/2. t. 44, k. 140, Telegram nr 830/68, 18.03.1968 r., Kraków.
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antysocjalistyczne poglądy rewizjonistyczne, które następnie przemycano 
w  środkach masowego przekazu78. Jednymi z najczęściej stosowanych przez 
władze represji wobec studentów były: kierowanie wniosków do Kolegiów Karno-
Administracyjnych, zatrzymania na 48 godzin, rozmowy „profilaktyczno-
ostrzegawcze” przeprowadzone m.in. przez funkcjonariuszy SB, wstrzymywanie 
wyjazdów zagranicznych lub relegowanie z uczelni. Jak wynika z relacji KW do końca 
lipca 1968 r. usunięto z uczelni 20 osób79. W szkołach wyższych powołano także 
komisje dyscyplinarne, które kilkudziesięciu osobom wstrzymały stypendia. Podjęto 
także akcję rygorystycznego przestrzegania regulaminu studiów, czego skutkiem 
było usunięcie z Uniwersytetu Jagiellońskiego aż 304 osób, a z Akademii Górniczo-
Hutniczej– 11680. SB przygotowała także listę studentów, którzy mieli zostać wcieleni 
do służby wojskowej. Na początku kwietnia 1968 r. Domagała zapowiedział także 
odwołanie juwenaliów, gdyż pozwolenie na zorganizowanie tej imprezy byłoby 
równoznaczna z „oddaniem władzy nad miastem” studentom81

W czasie posiedzenia kierownictwa PZPR w Krakowie krytycznie oceniano postawę 
członków partii na poszczególnych uczelniach (w każdej z nich było ponad 400 osób). 
Stanisław Spyt zauważył, że gdyby zajęli oni „stanowisko inne niż wichrzyciele, to 
na pewno sytuacja by się inaczej rozwinęła”82. Należało jego zdaniem ocenić postawy 
wykładowców oraz stwierdzić, ilu z nich poniosło już konsekwencje. Naukowców 
sympatyzujących z protestującymi (albo tych, których zachowanie tak oceniono) 
usuwano z pełnionych funkcji, przenoszono do innych jednostek, blokowano wyjazdy 
zagraniczne, ale także wyrzucano z pracy i utrudniano znalezienie nowej. W 1968 r. 
w związku z analizowanymi wydarzeniami z zajmowanych stanowisk usunięto 15 
osób, z uczelni wydalono 10, odwołano dwóch prorektorów i jednego dziekana83.

Najcięższe represje dotknęły kilkudziesiąt osób skazanych przez sądy i Kolegia 
Karno-Administracyjne. Kary pozbawienia wolności wymierzano za udział 
w  „nielegalnych związkach”, „wrogie wystąpienia w miejscu publicznym”, 
produkcję i kolportaż ulotek. Aresztem i grzywną karano za „zakłócanie porządku 
w miejscach publicznych”. Od pierwszych dni milicja, która nie miała większych 
problemów z ustaleniem danych osobowych demonstrantów, przeprowadzała 
aresztowania84. Między 11 a 25 marca zatrzymała ona ogółem 196 osób, w tym 128 
studentów85. Według meldunku KW MO z dnia 15 marca w aresztach „w związku 
z ekscesami” przebywało 42 osób86. Następnego dnia raportowano, że od pierwszego 
dnia protestu, tj. 11 marca zatrzymano 89 osób, w tym: 37 osób „za zrywanie 
ogłoszeń i zakłócanie porządku publicznego”, 34 osoby za „udział w demonstracji 
i zbiegowisku”, 5 spraw skierowano do sądu w trybie przyspieszonym, 39 do kolegium 
karno-administracyjnego, a „dla potrzeb operacyjnych” zwolniono 6  osób87. Do 

78  ANK, KW PZPR 284, k. 361, Ocena wydarzeń krakowskim środowisku akademickim w dniach od 9 
do 20 marca 1968 r., 31.03.1968 r., Kraków.

79  J. Kwiek, Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, s. 21.
80  A. Dudek, op. cit., s. 124.
81  ANK, KW PZPR 284, k. 377, Protokół nr 9/68 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 2.04.1968 r., 

Kraków.
82  Ibidem, k. 307.
83  J. Kwiek, Marzec 1968 w Krakowie, s. 310.
84  SB na początku zdarzeń marcowych dysponowała 9 t.w. i 30 kontaktami obywatelskimi, ale w 

kwietniu 1968 r. - już 58 t.w.
85  IPN Kr, 060/2, t. 44, k. 152, Telefonogram komendanta KW MO Województwa Krakowskiego do 

stanowiska „Ce-Es-Ka” MSW, 25.03.1968 r., Kraków.
86  Ibidem, k. 131, Telegram nr 788, 15.03.1968 r., Kraków.
87  Ibidem, Telegram nr 801/68, k. 136, 16.03.1968 r., Kraków. 

89

Działania komunistycznej władzy wobec „wichrzycieli” w marcu 1968 r. w Krakowie



15  marca sądy w trybie przyspieszonym rozpatrzyły 5 spraw, w których zapadły 
wyroki skazujące do 2 miesięcy aresztu z zawieszeniem i wysokie grzywny88.

Na terenie miasta wprowadzono dyscyplinę pracy. Komendy MO przesyłały 
pisma do zakładów pracy informujące o tym, że dany pracownik został zatrzymany 
przez milicję. Pisma kończyły się adnotacją dla pracodawcy: „powyższe przesyłam 
do wykorzystania”. Można stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jeśli 
taki dokument nie skutkował natychmiastowym zwolnieniem z pracy, to miał 
znaczny wpływ na dalszą karierę pracownika. Milicja informowała także rektorów 
o zatrzymaniu studentów. Ze stanowisk usuwano podejrzanych pracowników 
kuratorium, dyrektorów szkół i ich zastępców. Represje dotknęły 9 pracowników 
kuratorium, 16 dyrektorów i zastępców w  szkołach średnich oraz 20 dyrektorów w 
szkołach podstawowych89. Sporządzono także listę nauczycieli przewidzianych do 
zwolnienia. Argumentowano to „zaniedbaniem w pracy wychowawczej z młodzieżą” 
i „nie zapewnieniem właściwej dyscypliny wśród młodzieży”90. 

8.   Wnioski
Różnorodne działania władz zastosowane przeciwko protestującym podczas 

krakowskiego Marca można podzielić na dwa etapy. W pierwszym z nich, trwającym 
do 13 marca, władza ograniczała się przede wszystkim do zbierania informacji 
o  nastrojach w środowisku akademickim oraz podejmowania działań o charakterze 
prewencyjnym. Najważniejsze dla partii było niedopuszczenie do organizowania 
zbiorowych protestów w przestrzeni publicznej. Drugi etap rozpoczął się 13 marca 
(„czarna środa”) i oznaczał przejście władzy do działań bardziej ofensywnych. 
Wówczas siłą zdławiono protest z użyciem licznych oddziałów milicji, SB i aktywu 
robotniczego, wzmożono różne działania propagandowe i przystąpiono do dotkliwych 
represji wobec demonstrantów. Powyższe działania władz angażowały nie tylko aktyw 
partyjny, ale także państwowy na czele z milicją i SB oraz mobilizowały członków 
partii w szeregu instytucjach, organizacjach, szkołach i zakładach pracy. 

W przekonaniu przedstawicieli władz rozmaite i zdecydowane działania przeciwko 
protestującym miały uniemożliwić w przyszłości wybuch buntu o podobnym zasięgu. 
W części dokumentów bezpieki przyznawano, że taka groźba została skutecznie 
zażegnana91. W jednym z nich stwierdzono wprost, że „marcowy rozdział naszej historii 
uznajemy za zamknięty”92. Jak bardzo te słowa minęły się z prawdą, świadczą nie 
tylko wybuchy niezadowolenia społecznego w kolejnych latach trwania komunizmu, 
kiedy bohaterowie analizowanych wydarzeń nierzadko ogrywali ważną rolę, ale także 
napięcia występujące w czasie obchodów kolejnych rocznic Marca, już po 1989 r.

88  Ibidem.
89  J. Kwiek, Marzec 1968 w Krakowie, s. 317.
90  IPN Kr, PUBP Nowa Huta, 021/4, [b.p.], Notatka, 26.04.1968 r., Nowa Huta, [w:] F. Musiał, 

Z. Zblewski, op. cit., s. 54.
91  SB odnotowała w 1969 r., że środowisko studenckie „wyciągnęło właściwe wnioski z wydarzeń 

marcowych” i nie widzi sensu w ewentualnych nowych wystąpieniach (IPN Kr, 056/80, t. 2, k. 21, 
Sprawozdanie z pracy Grupy IV Wydziału III KWMO za rok 1968, 1969 r., Kraków).

92  IPN Kr, 353/1, k. 24, Informacja o wydarzeniach marcowych w 1968 r., [b.d.d], Kraków.
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Marcin Kasprzycki.

Jak rozpętano „Marzec” w Tarnowie1

1.   Wstęp
Historia tarnowskiego „Marca” była o tyle nietypowa, że miała miejsce 

w osiemdziesięciojednotysięcznym mieście na prawach powiatu, w którym nie licząc Studium 
Nauczycielskiego, uruchomionego w roku szkolnym 1967/1968 i diecezjalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego, nie było żadnej wyższej uczelni ani jej fi lii. Po drugie, jak dowodzą 
prace, poświęcone tamtym wydarzeniom2, zainspirowanie dwudniowych manifestacji (20-21 
marca) było dziełem jednego człowieka, niespełna dwudziestoletniego Jerzego Barczyńskiego. 
To on, począwszy od 13 marca rozkolportował w różnych miejscach miasta około czterdzieści 
egzemplarzy czterech wersji ulotek, w których nawoływał do solidarnościowego wiecu ze 
studentami Warszawy, który miał odbyć się 20 marca o godz. 17.30 pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza na Placu Kazimierza Wielkiego3. Oczywiście wpływ na podsycanie atmosfery 
w mieście miały także audycje, słuchane w Radiu Wolna Europa, przekazywane z ust do ust 
informacje oraz pojawiające się od połowy marca ulotki, przywożone przez młodzież z Krakowa4.

***
Jerzy Barczyński urodził się 19 kwietnia 1948 r. w Tarnowie. W 1966 r. ukończył Zasadniczą 

Szkołę Zawodową przy Zakładach Azotowych w Tarnowie, zdobywając zawód ślusarza. 
W czerwcu tego roku rozpoczął pracę w tym zakładzie jako strugacz. Zapisał się także do Związku 
Młodzieży Socjalistycznej. Dalszą naukę uniemożliwiła mu trudna sytuacja rodzinna, bowiem 
rodzice Barczyńskiego byli poważnie chorzy, więc spadł na niego obowiązek utrzymywania 
domu i opiekowania się nimi5.

Być może właśnie problemy życia codziennego sprawiły, że uciekał do świata 
poezji i  imaginacji. Jego znajomi wspominali o niekonwencjonalnym postępowaniu, 
o tym, że miał wstąpić do zakonu Benedyktynów w Tyńcu, o zamiłowaniu do poezji, 
pisaniu wierszy, wysyłaniu ich do różnych redakcji i uczestniczeniu w spotkaniach 
Klubu Młodych Literatów w Krakowie. Jak stwierdził jeden z nich, Barczyński reagował 
żywiołowo na różne wydarzenia wokół niego, uważany był też za osobę nieco niezaradną 
w odniesieniu do problemów życiowych6.

1  Tekst pokonferencyjny, podobnie jak referat wygłoszony na konferencji, miał się w dużej mierze 
koncentrować na postaci Jerzego Barczyńskiego, który istotnie przyczynił się do dwudniowych 
manifestacji w Tarnowie. Podjęta próba spotkania się z J. Barczyńskim i przeprowadzenia rozmowy, 
która uzupełniłaby dotychczasową wiedzę i pozwoliła odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, 
zakończyła się niepowodzeniem. W tej sytuacji, aby nie powielać treści prac D. Jasiak, w tekście, 
poza przedstawieniem postaci J. Barczyńskiego starałem się pokazać reakcję władz, zarówno partii, 
która w kontekście wydarzeń marcowych podjęła określone działania wobec młodzieży, jak i SB, 
która poszukiwała autora marcowych ulotek.

2  Przede wszystkim należy wymienić, teksty naukowe: pracę magisterską D. Jasiak, Marzec 1968 
w  Tarnowie, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Z. Zblewskiego, obronioną w Instytucie Historii 
UJ w 2010 r., za udostępnienie której serdecznie dziękuję Autorce, a także jej autorstwa: Marzec 
1968 w Tarnowie, „Studenckie Zeszyty Historyczne Koła Naukowego Historyków Studentów UJ”, 
2007, z. 13, s. 125-140 oraz Miasto typowe – miasto niezwykłe. Dziwny marcowy przypadek 1968 roku, 
„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne”, 2012, nr 5, s. 83-111.

3  D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 19.
4  Ibidem, s. 21-26.
5  Ibidem, s. 86.
6  Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie (dalej cyt.: IPN Kr) 13/552, t. 1, k. 32-34v, Protokół 



Ulotki „marcowe” nie były pierwszym doświadczeniem Barczyńskiego w wyrażaniu 
własnych poglądów czy emocji. Pierwszą ulotkę, a w zasadzie niewielkich rozmiarów 
plakat, Barczyński sporządził, kiedy był jeszcze uczniem Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. 17 lutego 1965 r. przypiął go do drzewa w parku przy ul. Czerwonych 
Klonów, znajdującym się w pobliżu Zakładów Azotowych. Plakat zaczynał się od 
słów: „Precz z reżimem komunistycznym” i wyrażał radość z ataku sił zbrojnych 
USA na bazy północnokoreańskie7. Służba Bezpieczeństwa (SB) w celu ustalenia 
autora „ulotki antypaństwowej” rozpoczęła czynności operacyjne w ramach sprawy 

operacyjnego rozpracowania 
(SOR) krypt. „Klony”, jednak 
po półrocznych działaniach 
zmuszona była je zakończyć, 
nie ustalając, kto ją wykonał8.

Jak tłumaczył Barczyński 
podczas późniejszych przesłu-
chań, plakat wykonał pod 
wpływem audycji, słuchanych 
w  Sekcji Polskiej BBC i Radiu 
Wolna Europa9. Po tym mani-
feście poparcia dla „imperia-
lizmu amerykańskiego”, 
kolejnym wyrazem postawy 
antysystemowej młodzieńca 
był protest przeciwko 
podwyżkom cen żywności 
w 1967 r. 27 listopada tego 
roku na ul. Lipowej (obecnie 
E.  Kwiatkowskiego) w pobliżu 
przystanku autobusowego, 

sąsiadującego z  Zakładami Azotowymi, Barczyński umieścił na drzewie afisz 
formatu A-3. Swój manifest zakończył słowami „Narodzie wzywamy was! Wyklęty 
powstań”. W tym okresie „bezpieka” odnotowywała w mieście wiele krytycznych 
wypowiedzi i komentarzy w związku z podwyżką. Odnośnie afiszu, SB z satysfakcją 
zauważyła, że przystanek był od jakiegoś czasu nieczynny, więc „sprawca nie 
odniósł zakładanego efektu (…)”10.

Jak sam tłumaczył podczas przesłuchań, była to reakcja na biedę panującą w domu. 
Te ulotki-plakaty (nie pamiętał czy zrobił jeden czy kilka): „(…) dlatego wywiesiłem 
w pobliżu bramy wyjściowej z Zakładów Azotowych, ponieważ chciałem, aby robotnicy 

przesłuchania świadka Marty Opydo, 13.10.1969 r., Tarnów; ibidem, k. 35v, Protokół przesłuchania 
świadka Wacława Wardyńskiego, 13.10.1969 r., Tarnów; ibidem, k. 37v-38; Protokół przesłuchania 
świadka Czesława Nosala, 13.10.1969 r., Tarnów; ibidem, k. 41, Protokół przesłuchania świadka 
Ryszarda Zaprzałki, 13.10.1969 r., Tarnów

7  IPN Kr, 07/4328, t. 6, SOŚ „Absolwent”, k. 283, Meldunek [Komisariatu MO w Tarnowie-
Świerczkowie], 18.02.1965 r., Tarnów.

8  IPN Kr, 07/4328, t. 6, k. 272, Wniosek o założenie sprawy rozpracowania operacyjnego krypt. 
„Klony”, Tarnów, 19.02.1965 r.; ibidem, k. 296-297, Wniosek o zakończenie sprawy rozpracowania 
operacyjnego krypt. „Klony”, 30.08.1965 r., Tarnów.

9  IPN Kr, 13/552, t. 1, Akta sprawy karnej przeciwko J. Barczyńskiemu, k. 21v, Protokół przesłuchania 
J. Barczyńskiego, Tarnów, 13.10.1969 r.

10  IPN Kr, 056/3, t. 37, Meldunki i informacje Referatu SB woj. krakowskiego do Wydziału III SB 
Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie za 1967 r., k. 451, Meldunek specjalny zastępcy komendanta 
miejskiego i powiatowego MO ds. Służby Bezpieczeństwa, 29.11.1967 r., Tarnów.

Marcin Kasprzycki

92 Fot.1. Plakat wykonany przez J. Baczyńskiego w lutym 1965 r. 

Źródło: IPN Kr 13/552, t. 3, k. 8/2.
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i pracownicy tych zakładów zapoznali się z nimi”, tłumaczył przed funkcjonariuszem 
SB11. Odnosząc się do treści umieszczonej na plakacie, jak i  samego postępowania 
przyznał, że rozmawiał wielokrotnie z ojcem, który wspominał mu o panującym przed 
wojną bezrobociu i nędzy. „Czynu tego dopuściłem się spontanicznie i  w  sposób 
nieprzemyślany” - dodał12.

Najwyraźniej chęć manifestowania 
w ten sposób niezadowolenia z sytuacji 
politycznej w kraju, potęgowała się 
w Barczyńskim do tego stopnia, że 
po rozprzestrzenieniu się protestów 
studenckich na różne ośrodki 
akademickie, zintensyfi kował on swoją 
aktywność. Pierwsze ulotki „marcowe” 
rozrzucił 13 marca z autobusu. Wiedzę 
o wydarzeniach w kraju czerpał z Radia 
Wolna Europa (RWE) i BBC a także prasy 
krajowej, między innymi „Tygodnika 
Powszechnego”. „(…)  Wówczas po-
myślałem, że jeżeli były wystąpienia 
w Warszawie i Krakowie to mogą 
być również w Tarnowie. W  związku 
z  tym sporządziłem ulotki” - zeznał 
Barczyński. Z RWE zaczerpnął treść 
ulotek kolportowanych w  Warszawie 
i  Krakowie, bowiem w audycjach 
na jego falach były one cytowane13. 
„(…)  Audycje Radia Wolna Europa 
pobudzały mnie i inspirowały do 
sporządzania i  kolportowania ulotek. 
Po wysłuchaniu audycji »Wolnej 
Europy« bywałem zazwyczaj 
wzburzony, denerwowałem się 
i  dopiero sporządzając ulotki wyłado-
wywałem się, uspokajałem się - 
wyjaśniał podczas śledztwa14.

Barczyński był ciekawy, jaki efekt odniosła akcja ulotkowa przeprowadzona 
przez niego. 20 marca po pracy wrócił do domu, zjadł obiad a następnie pojechał 
na w  okolice Placu Kazimierza Wielkiego. „(…) Po przybyciu (…) zauważyłem, że 
moje ulotki, w których nawoływałem młodzież Tarnowa do wiecu odniosły skutek, 
bo na tym placu zgromadziło się już około 1000 osób. Była to przeważnie młodzież 
w różnym wieku” - zeznał. Tam ze spotkanymi kolegami zakupił w kwiaciarni kwiaty 
i złożył je pod pomnikiem Adama Mickiewicza15.

O ulotkach powiedział niewielu znajomym, ale wyraźnie szukał uznania, za to, 
co zrobił, a zwłaszcza za efekt, jaki wywołał kolportaż ulotek. W lecie 1968 r. spotkał 

11  IPN Kr, 13/552, t. 1, k. 48, Protokół przesłuchania J. Barczyńskiego, 15.10.1969 r. Kraków.
12  IPN Kr, 13/552, t. 1, k. 23, Protokół przesłuchania J. Barczyńskiego, 13.10.1969 r., Tarnów.
13  IPN Kr, 13/552, t. 1, k. 71, Protokół przesłuchania J. Barczyńskiego, 11.11.1969 r., Kraków; D. Jasiak, 

Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 88-89.
14  IPN Kr, 13/552, t. 1, k. 71v, Protokół przesłuchania J. Barczyńskiego, 11.11.1969 r., Kraków.
15  IPN Kr, 13/552, t. 2, k. 58v-59, Protokół przesłuchania J. Barczyńskiego, 17.10.1969 r., Kraków.

Fot.2. Plakat wykonany przez J. Baczyńskiego
 w listopadzie 1967 r.

Źródło: IPN Kr 13/552, t. 2, k. 6/1.



się z  kolegą Adamem Zychem, 
z  którym rozmawiał o  wydarzeniach 
marcowych. Ciekawy był, jak ich 
przebieg wyglądał w Krakowie. Zych 
miał powiedzieć Barczyńskiemu, 
że studenci dziwili się, że doszło do 
manifestacji w Tarnowie. Wówczas 
Barczyński zwierzył mu się, że to on 
napisał i rozrzucił ulotki, w  których 
zapowiadał wiec na 20 marca 1968 r.16

Napięta sytuacja w Czechosłowacji 
i interwencja wojsk państw Układu 
Warszawskiego ponownie była 
impulsem do działania. W sierpniu 
1968 r. słuchając Radia Wolna 
Europa usłyszał o interwencji 
wCzechosłowacji. „(…) Osobiście 
byłem tym oburzony i postanowiłem 
sporządzić i rozkolportować w Tar-
nowie ulotki potępiające posunięcia 
państw Układu Warszawskiego” - 
tłumaczył Barczyński17. Liczył na 
podobny efekt, jak w marcu, ale 
tym razem, mimo, że podał termin 
i  miejsce manifestacji (28 sierpnia 
1968 r., Rynek), mieszkańcy nie 
zareagowali18.

Wg akt późniejszej sprawy karnej, 
11 października 1969 r. Barczyński 

po wezwaniu przez SB, przyznał się 
do sporządzenia i rozpowszechniania 

ulotek. Po wydaniu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, został 
przewieziony do Centralnego Więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie. Tam, 
poza przesłuchaniami, poddany został inwigilacji w celi. Początkowo za pomocą 
podsłuchu pokojowego, zainstalowanego w pomieszczeniu, gdzie przebywał, 
następnie przez agenta celnego. W ten sposób próbowano weryfikować oficjalne 
zeznania, w nadziei, że w celi powie coś, co podważy wersję z przesłuchań.

14 października zanotowano w komunikacie z podsłuchu, że Barczyński po powrocie 
do celi opowiedział współwięźniowi, jak „(…) tłumaczył się przed prokuratorem, że ulotki 
w czasie wydarzeń marcowych sporządzał i  rozpowszechniał dlatego, że prasa nasza 
o wypadkach marcowych w Warszawie informowała tendencyjnie tak, że nic z tego nie 
można było zrozumieć, kto był sprawcą tych wystąpień i jaki w tym mieli cel”19. 

Zachowanie Barczyńskiego, jego wypowiedzi i komentarze oraz nastroje, jakim 
się poddawał opisywał t.w. „Togo”.

16  IPN Kr, 13/552, t. 1, k. 57-57v., Protokół przesłuchania J. Barczyńskiego, 21.10.1969 r., Kraków.
17  IPN Kr, 13/552, t. 1, k. 59-59v, Protokół przesłuchania J. Barczyńskiego, 17.10.1969 r., Kraków.
18  D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 75-76; IPN Kr, 13/552, t. 2, k. 16/1, Ulotka „Odezwa grupy 

członków Związku Młodzieży Socjalistycznej Tarnowa”.
19  IPN Kr, 010/11133, t. 70, Materiały z rozpracowania więźnia Centralnego Więzienia w Krakowie 

J. Barczyńskiego, k. 4, Notatka służbowa z „PP”, 14.10.1969 r. Kraków.

Fot.3. Awers ulotki „marcowej” wykonanej przez 
J. Barczyńskiego.
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Źródło: IPN Kr 13/552, t. 2, k. 8/1v.
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Już pierwsza informacja agenta 
celnego była ważna w kontekście 
ustalenia ewentualnych wspólników 
Barczyńskiego: „(…) Opowiada, że 
działał zupełnie sam z  własnej głupoty, 
bez żadnego rozeznania politycznego, 
ponieważ zebrania Związku Młodzieży 
Socjalistycznej w tym czasie (przez okres 
5-ciu miesięcy) nie odbywały się”20.

W kolejnym doniesieniu „Togo” 
przekonywał, że „(…) w ostatnich dniach 
Barczyński Jerzy zachowuje w celi 
spokój i opanowanie. (…) z wypowiedzi 
Barczyńskiego wynika, że mimo jego 
tylko wykształcenia zawodowego 
i  bardzo młodego wieku, interesował się 
działalnością Związku Literatów Polskich, 
ich zebraniami a następnie działalnością 
studentów i ich wyrokami jakie otrzymali 
(…)”21. Barczyński zapewne specjalnie 
wciągany przez t.w. do rozmów o „Marcu” 
i  prowadzonych przesłuchaniach, 
nie dawał podstaw, aby podejrzewać 
go o zatajenie istotnych dla śledztwa 
informacji. „(…) w dalszym ciągu mówi, że 
on był tylko „głupim” chłopcem – dającym 
się wciągnąć w demonstracje i pisanie 
ulotek, nie znając zagadnień politycznych 
a jedynie ulegając podnieceniu nastrojów 
panujących w tym okresie (…)”  -  streścił 
kolejną rozmowę t.w. „Togo”22.

Po kolejnym przesłuchaniu t.w. „Togo” pokusił się o scharakteryzowanie zacho-wania 
Barczyńskiego: „(…) Jak zapowiedział mu ofi cer MO, będzie jeszcze przesłuchiwany a on 
czuje (jak mówi), że staje się coraz bardziej nerwowy i chce korzystać z porad lekarza 
i  psychologa. Wg mojej obserwacji Barczyński jest osobnikiem normalnym, lecz jak 
podobni jemu osobnicy z tego środowiska, pod wpływem „mody młodzieńczej” ulega 
pewnym sugestiom i formom. Dużo mówi na temat praw młodzieży i ich stosunku 
do społeczeństwa. Nie wyraża żadnych wrogich formuł do ustroju a swoje ubiegłe 
postępowanie ocenia jako fałszywe i brak orientacji w sytuacji (…)23.

12 grudnia 1969 r. t.w. „Togo” przekazał ostatnie doniesienie na temat współwięźnia: 
„(…) Przez ostatnie dni pobytu – Barczyński Jerzy częściowo się uspokoił psychicznie 
i oczekiwał na dalsze śledztwo. (…) Jak on cały czas utrzymywał, padł ofi arą własnej 
głupoty – nieuświadomienia, a  jednocześnie naśladownictwo starszej młodzieży 
i chęć wybicia się w swoim środowisku – doprowadziło do sytuacji, w jakiej się znalazł. 
Ponieważ sam bardzo się interesował literaturą i poezją – sam podobno pisał już pewne 
utwory, które były transmitowane przez radio, wzbudziły u niego „manię” działania. 

20  IPN Kr, 010/11133, t. 70, k. 5, Meldunek nr 214/69 źródło ps. „Togo”, 15.10.1969 r., Kraków.
21  IPN Kr, 010/11133, t. 70, k. 8, Meldunek nr 218/69 źródło ps. „Togo”, 21.10.1969 r., Kraków.
22  IPN Kr, 010/11133, t. 70, k. 10, Meldunek nr 220/69 źródło ps. „Togo”, 28.10.1969 r., Kraków.
23  IPN Kr, 010/11133, t. 70, k. 13, Meldunek nr 230/69 źródło ps. „Togo”, 11.11.1969 r., Kraków.

Fot.4. Rewers ulotki „marcowej” wykonanej 
przez J. Barczyńskiego.

Źródło:  IPN Kr 13/552, t. 2, k. 8/1.



Poglądów politycznych nie miał 
skrystalizowanych – zaś w 
zagadnieniach ekonomicznych 
nie miał żadnego »obrazu«. 
Po prostu chciał w jakiś 
sposób działać. Do ostatnich 
dni jego pobytu w tutejszym 
Centralnym Więzieniu - 
okazywał spokój - nigdy nie 
wspomniał o  jakiejkolwiek 
próbie »symulacji« a jedynie 
liczył na szybki termin rozprawy 
i możliwie łagodny wymiar. 
Do transportu został zabrany 
nagle”24.

Barczyński w toku śledztwa 
poddany został ocenie 
biegłych sądowych z dziedziny 

psychologii i psychiatrii, którzy mieli ocenić u niego zdolność rozpoznawania własnych 
zachowań25. W wydanej opinii stwierdzili: „(…) Intelekt bardzo dobry. Przewaga strony 
emocjonalnej nad sposobem rozumowania, które ma dużo elementów dziecinnych 
(…)”. Biegli rozpoznali u Barczyńskiego „(…) niedojrzałość psychiczną co się przejawia 
w dziecinnym sposobie reagowania, powierzchowności sądów. Rozumowanie jest 
płytkie, działanie nieprzemyślane, porywcze. Nie potrafi  trzeźwo ocenić sytuacji 
(…)”. Wobec tego uznali, że „zdolność rozumienia znaczenia czynów i kierowania 
swym postępowaniem odnośnie zarzuconych mu przestępstw w krytycznym czasie 
była u  Jerzego Barczyńskiego z powodu wyraźnej niedojrzałości psychicznej (…) 
w znacznym stopniu obniżona”26.

Uwzględniając te okoliczności, 22 stycznia 1970 r. Sąd Powiatowy w Tarnowie 
skazał Barczyńskiego na pół roku więzienia. Na poczet kary zaliczono mu okres od 
momentu aresztowania, dlatego na wolność wyszedł w kwietniu 1970 r.27

Po opuszczeniu więzienia Barczyński musiał znaleźć pracę, bowiem z „Azotów” 
został zwolniony. Zatrudnił się w Zakładzie Produkcyjnym nr 4, należącym do 
Spółdzielni Pracy „Pokój”. Był kontrolowany przez SB w ramach kwestionariusza 
ewidencyjnego28. 

Kilkakrotnie „bezpieka” przeprowadziła z nim rozmowy profi laktyczne, 
a  otrzymywaną i wysyłaną korespondencję poddano perlustracji29. Referat Służby 
Bezpieczeństwa zakończył inwigilację w listopadzie 1974 r., uznano bowiem, że „nie 
prowadzi wrogiej działalności politycznej”30. 

24  IPN Kr, 010/11133, t. 70, k. 14, Meldunek nr 251/69 źródło ps. „Togo”, 12.12.1969 r., Kraków.
25  D. Jasiak, Marzec w Tarnowie…, s. 91.
26  IPN Kr, 13/552, t. 1, k. 121-121v, Opinia biegłych, 8.12.1969 r.
27  D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 93-94.
28  Zob. IPN Kr, 07/4328, t. 5, k. 4-22, Kwestionariusz ewidencyjny dotyczący J. Barczyńskiego.
29  Ibidem, k. 11-12, Notatka służbowa z rozmowy z J. Barczyńskim, 12.12.1970 r., Tarnów; ibidem, 

k.Fot.6.  Zdjęcie sygnalityczne J. Barczyńskiego, wykonane przez SB w październiku 1969 r. 
    19-20, Notatka służbowa z rozmowy odbytej z J. Barczyńskim, 9.12.1971 r., Tarnów; ibidem, k. 14, 

Notatka służbowa w sprawie założenia na J. Barczyńskiego inwigilacji korespondencji, 14.01.1971 r., 
Tarnów.

30  IPN Kr, 07/4328, t. 5, k. 7, Ankieta personalna dotycząca J. Barczyńskiego, 12.11.1974 r., Tarnów.

Fot. 5. Ulotka z sierpnia 1968 r. wykonana przez
 J. Barczyńskiego.
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Źródło: IPN Kr 13/552, t. 2, k. 14/1.



Jednak w kolejnych latach SB zainteresowała się nim ponownie31. Po powstaniu 
Komitetu Obrony Robotników, Barczyński od listopada 1976 r. do marca 1977 r. 
był kontrolowany operacyjnie przez Wydział III SB KW MO w Tarnowie, w ramach 
sprawy operacyjnego sprawdzenia (SOS) „Inicjatorzy”, którą założono, w związku 
z kolportażem ulotek i kontaktami ze środowiskiem KSS-KOR32. Barczyński znalazł 
się także w składzie redakcji opozycyjnego pisma podziemnego „Wiadomości 
Tarnowskie”33. Kolejne działania wobec niego Wydział III SB realizował w ramach 
sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Robotnik” (czerwiec 1978-listopad 
1979), w związku z udziałem w „grupie antypaństwowej”34.

Po powstaniu „Solidarności”, w której działalność zaangażował się Barczyński 
(został przewodniczącym Komisji Zakładowej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie 
Handlu Wewnętrznego), SB inwigilowała go od lipca 1981 r. do kwietnia 1982, 
wramach SOS „Inspirator” („propagowanie wrogich poglądów”)35. Niemal równolegle 
„bezpieka” zwracała na niego uwagę, prowadząc rozpracowanie tarnowskich 
środowisk opozycyjnych (SOR „Gryps”)36.

31  Niestety, wszystkie prowadzone przez Wydział III SB Komendy Wojewódzkiej MO w Tarnowie 
sprawy operacyjne, które dotyczyły J. Barczyńskiego zostały zniszczone.

32  IPN Kr, 00142, Karta E-14 dotycząca J. Barczyńskiego z Kartoteki ogólnoinformacyjnej Komendy 
Wojewódzkiej MO/Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie, Tarnowie, Nowym 
Sączu.

33  Zob. P. Goleń, E. Zając, hasło: Wiadomości Tarnowskie, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 
1976-1989, t. 2, Warszawa 2012, s. 479-480.

34  IPN Kr, 00142, Karta E-14 dotycząca J. Barczyńskiego z Kartoteki ogólnoinformacyjnej Komendy 
Wojewódzkiej MO/Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie, Tarnowie, Nowym 
Sączu.

35  Ibidem.
36  SOR „Gryps” (nr rejestracyjny TA-5859) prowadzony był przez Wydział III SB Komendy 

Wojewódzkiej MO w Tarnowie od 3.12.1981 r. do 21.09.1982 r. („wspieranie osób prowadzących wrogą 
działalność”). IPN Kr, 00142, Karta E-14 dotycząca J. Barczyńskiego z Kartoteki ogólnoinformacyjnej 
Komendy Wojewódzkiej MO/Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie, Tarnowie, 
Nowym Sączu.

Fot.6.  Zdjęcie sygnalityczne J. Barczyńskiego, wykonane przez SB w październiku 1969 r. 

Źródło: IPN Kr 07/4328, t. 2, k. 312/1. 

Jak rozpętano „Marzec” w Tarnowie

97



Po wprowadzeniu przez komunistów stanu wojennego, 14 grudnia 1981 r. Barczyński 
został internowany. Przebywał z ośrodku odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa37. W jego 
sprawie interweniował ordynariusz tarnowski biskup Jerzy Ablewicz, który wystosował 
prośbę do płk. Edwarda Kubraka, komendanta wojewódzkiego MO w Tarnowie38. 
Barczyński zwolniony został z Załęża 22 marca 1982 r.39

2.   „Tarnowscy chuligani”
„Każda jednostka w tłumie, już choćby pod wpływem samej jego liczebności, 

nabywa pewnego poczucia niezwyciężonej potęgi, dzięki czemu pozwala sobie na upust 
tych namiętności, które będąc sama z pewnością by stłumiła”. Tak zachowanie tłumu 
opisywał w swoim dziele pod koniec XIX w. psycholog Gustaw Le Bon40.

Według relacji i dokumentów podobnie zachowywali się uczestnicy wiecu 
solidarnościowego, kiedy 20 marca 1968 r. od godziny 17.30 tłum powoli zaczął 
gromadzić się na Placu Kazimierza Wielkiego w Tarnowie. W szczytowym momencie 
osiągnął około dwóch tysięcy osób. Jego uczestnicy palili gazety i wznosili hasła, 
które władzom nie powinny nasuwać wątpliwości, jaki charakter miała demonstracja 
(„Prasa kłamie”, „Wiesław kłamie”)41. W ten sposób zmaterializowały się dążenia 
Barczyńskiego i  wielu innych młodych ludzi, aby w Tarnowie w sposób zauważalny 
zademonstrować solidarność ze studentami. 

Zarówno przebieg dwudniowych wystąpień tarnowian, jak również zastosowane 
przez władze represje zostały opisane w literaturze42. Już od godzin wieczornych 
20 marca 1968 r. milicja i SB wyłapywały najbardziej „krewkich” uczestników. Pierwsze 
dane o zatrzymanych i ukaranych, zarówno przez kolegium karno-administracyjne 
przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, jak i Sąd Powiatowy były nieprecyzyjne.

20 marca 1968 r. zatrzymano 39 osób, następnego – 30. 21 marca, jeszcze przed 
rozpoczęciem manifestacji milicja miała aresztować kolejne 16 osób, które zostały 
zidentyfi kowane, jako uczestnicy „ekscesów” dnia poprzedniego43. W meldunku 
z  21  marca komendant MO miasta i powiatu Tarnów mjr Franciszek Turzański 
podał, że łącznie w ciągu dwóch dni zatrzymano 85 osób dorosłych i 10 nieletnich44. 
W  innym zestawieniu wykazano, że między 20 a 23 marca zatrzymano w sumie 80 
osób45. Na początku kwietnia tego roku szef tarnowskiej „bezpieki” poinformował, że 
łącznie zatrzymano 116 osób. Z przedstawionych wyliczeń wynikało, że wśród nich 
było trzydziestu uczniów (szkół średnich i podstawowych), jeden student, 23 osoby 
nieuczące się i niepracujące, pięćdziesięciu jeden robotników, pięciu pracowników 

37  IPN Kr, 036/512, Akta internowanego J. Barczyńskiego, k. 3, Decyzja nr 56/81 o internowaniu, 
Tarnów, 14.12.1981 r.

38  IPN Kr, 036/512, k. 11, List bp. J. Ablewicza, 17.03.1982 r., Tarnów.
39  IPN Kr, 036/512, k. 1, Decyzja nr 37/82 o uchyleniu internowania, 22.03.1982 r., Tarnów.
40  G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1986, s. 22.
41  D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 32-38. 
42  D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie [mps pracy doktorskiej]; idem, Marzec 1968 w Tarnowie, 

„Studenckie Zeszyty Historyczne Koła Naukowego Historyków Studentów UJ”, 2007, z. 13, s. 125-
140; idem, Miasto typowe – miasto niezwykłe. Dziwny marcowy przypadek 1968 roku, „Zeszyty Naukowe 
Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne”, 2012, nr 5, s. 83-111; A. Dudek, T. Marszałkowski, 
Walki uliczne w PRL 1956-1989, Warszawa 1999, s. 164-165; J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, 
s. 414-416.

43  D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 39.
44  Ibidem.
45  IPN Kr, 07/4158, Wypadki marcowe Tarnów 1968, k. 13, Zestawienie liczbowe dotyczące osób 

zatrzymanych w czasie zajść ulicznych zaistniałych w Tarnowie w dniach od 20.03.1968 r. do 
23.03.1968 r.
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umysłowych i siedmiu przedstawicieli wolnych zawodów46. Po przesłuchaniu zwolniono 
76 osób, 12 zostało skazanych przez Sąd Powiatowy w trybie przyspieszonym, wobec 
ośmiu osób sprawy skierowano do postępowania w trybie zwykłym47. Kolegium karno-
administracyjne ukarało 16 osób (10 osób karą grzywny od 350 do 2000, 6 osób aresztem 
od dwóch tygodni do trzech miesięcy) a dwie uniewinniło. Po 23 marca kolegium ukarało 
jeszcze 4 osoby, które w stanie nietrzeźwym „uczestniczyły w zbiegowisku”48.

Od 22 marca rozpoczęły się procesy przed Sądem Powiatowym. Według wyliczeń 
Dominiki Jasiak, w trybie przyspieszonym skazano 11 osób, a w postępowaniu zwykłym 1049. 

Pod koniec kwietnia 1968 r. ppłk Mieczysław Strama, szef tarnowskiej „bezpieki” 
przesłał do Wydziału „C” SB KW MO w Krakowie zestawienie, z którego wynikało, że 
łącznie po manifestacjach z 20 i 21 marca zatrzymanych zostało 104 osoby, a ponadto 
11 nieletnich umieszczono w Izbie Dziecka50.

Na podstawie tego wykazu można przedstawić dane statystyczne dotyczące 
zatrzymanych.

Tab. nr 1. Wiek zatrzymanych

Źródło: Obliczenia własne na podstawie IPN Kr, 07/4158, Wypadki marcowe Tarnów 1968.

Tab. nr 2. Status zatrzymanych

Źródło: Obliczenia własne na podstawie IPN Kr, 07/4158.

46  Wyliczenie to dało 117 osób, należy więc wziąć pod uwagę, że któraś statystyka została zawyżona 
o jeden.

47  D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 39.
48  IPN Kr, 07/4158, k. 15-15v, Wykaz spraw (osób) przesłanych do Kolegium Karno-Administracyjnego 

przy Powiatowej i Miejskiej Radzie Narodowej w Tarnowie, 23.03.1968 r., Tarnów; ibidem, k. 15, 
Wykaz zatrzymanych [24.04.1968 r.]; IPN Kr 056/38, k. 27, Meldunek specjalny, 2.04.1968 r., 
Tarnów.

49  D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 42, 44-65.
50  IPN Kr, 07/4158, k. 22, Pismo do Wydziału „C” SB Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie, 

24.04.1968 r., Tarnów; ibidem, k. 30, Wykaz zatrzymanych, 24.04.1968 r., Tarnów.
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Warto przyjrzeć się wiekowi robotników:
       Tab. nr 3. Wiek zatrzymanych robotników

Źródło: Obliczenia własne na podstawie IPN Kr, 07/4158,

Widniejąca w tabeli liczba siedmiu robotników w wieku 17 lat oznacza, że osoby 
te były prawdopodobnie praktykantami, uczącymi się dopiero zawodu, choć przy ich 
nazwiskach nie było wzmianki o szkołach zawodowych. Z zestawienia wynika, że 
w  czasie manifestacji zatrzymanych zostało 39 osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, 
a więc ponad 37% wszystkich zatrzymanych w tych dniach w Tarnowie. Prawie jedną 
czwartą stanowili uczniowie, przeważnie szkół zawodowych, a nieco ponad jedną 
czwartą osoby nigdzie niepracujące i nieuczące się.

Nie wytrzymują krytyki twierdzenia tarnowskich władz o dużym zaangażowaniu się 
w manifestacje studentów, skoro zatrzymano ich zaledwie dwóch, w tym jednego, który 
tak naprawdę był słuchaczem miejscowego Studium Nauczycielskiego51. W Tarnowie, 
mieście bez wyższych uczelni, tak jak zauważyła Dominika Jasiak, solidarność ze 
studentami zamanifestowała głównie młodzież, szczególnie młodzi tarnowscy 
robotnicy i uczniowie szkół zawodowych52.

3.   Reakcje władz w Tarnowie.
Jeszcze 21 marca komendant MO miasta i powiatu mjr Franciszek Turzański i jego 

zastępca ds. SB ppłk Mieczysław Strama postawili tezę, według której za wywołaniem 
demonstracji stał „element chuligański i częściowo młodzież szkół zawodowych 
(…)”53. Twierdzili oni, że to „zdegenerowany element młodzieżowy” pod wpływem 
napływających informacji o wydarzeniach w Warszawie i Krakowie oraz obecność 
studentów pochodzących z Tarnowa przyczyniły się do tego, że protest w mieście 
doszedł do skutku54. 

Mimo działań zapobiegawczych ze strony władz partyjnych i administracji 
oświatowej, w manifestacjach uczestniczyła także młodzież szkolna, co uznano za 
przejaw słabości pracy wychowawczej, nieskutecznej działalności organizacji szkolnych 
Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz „dużego marginesu młodzieży (…)”55. 

51  Trudno sobie wyobrazić, że mimo licznego udziału w manifestacjach milicji udało się zatrzymać de 
facto tylko jednego studenta!

52  D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 96-97
53  IPN Kr, 645/24, Telefonogramy z wydarzeń marcowych w marcu 1968 r., k. 170, Meldunek specjalny 

dotyczący sytuacji w mieście Tarnowie na tle ostatnich wydarzeń warszawskich, 21.03.1968 r., 
Tarnów.

54  IPN Kr, 645/24, k. 169, Meldunek specjalny dotyczący sytuacji w mieście Tarnowie na tle ostatnich 
wydarzeń warszawskich, 21.03.1968 r., Tarnów.

55  Wypowiedź sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR Leonarda Żukiewicza, Archiwum Narodowe 
w Krakowie (ANKr), 29/2240/130, Protokoły egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Tarnowie 
z  załącznikami 28.02-26.04.1968, s. 351, Protokół nr 12 z posiedzenia egzekutywy Komitetu 
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Z pierwszych informacji wynikało, że 20 marca zostało zatrzymanych czterech uczniów 
V klasy szkoły podstawowej i siedmiu uczniów szkół zawodowych56.

W październiku 1968 r. przedstawiono ostateczną opinię o uczestnikach dwudniowych 
manifestacji. Stwierdzono, że była to „głównie młodzież, w większości nieucząca się, 
niepracująca, przy dość licznym udziale studentów pochodzących z  Tarnowa, którzy 
zajęcia te inspirowali, kolportując własne ulotki w różnych rejonach miasta i powiatu”57.

***
Oceniając, to co wydarzyło się w Tarnowie w dniach 20 i 21 marca 1968 r., nie sposób 

nie zadać pytania, jak to możliwe, że pomimo posiadania nieograniczonych możliwości 
politycznych, prawnych i pozaprawnych aparat władzy (partia, milicja, SB, administracja 
terenowa) nie zapobiegł manifestacjom, mimo, że pierwsze ulotki zapowiadające wiec 
na 20 marca pojawiły się w mieście tydzień wcześniej?

Z perspektywy czasu widać, że duże zainteresowanie sytuacją w Tarnowie 
wykazały władze w Krakowie, zarówno Wydział Kultury, Nauki i Oświaty KW PZPR, 
jak i działający na jego polecenie wizytatorzy Kuratorium Okręgu Szkolnego. Gdy do 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR dotarła informacja o planowanym na 20 marca wiecu, 
urzędnicy kuratorium wyjechali do Tarnowa 19 marca. Na miejscu zorganizowali 
narady z nauczycielami i rodzicami uczniów szkół średnich oraz słuchaczami Studium 
Nauczycielskiego. Poza tym goście z Krakowa udali się na rozmowę do siedziby Komitetu 
Powiatowego PZPR. Chcieli wspólnie ustalić sposób działania, aby nie dopuścić do 
wystąpień młodzieży. Spotkało ich jednak rozczarowanie, bowiem okazało się, że I 
sekretarz Eugeniusz Michoń nie potrzebował pomocy. Miał powiedzieć wizytatorom 
kuratorium, „żeby odjechali do Krakowa gdyż oni sami sobie dadzą radę”58.

22 marca 1968 r. do Tarnowa ponownie przyjechał kurator Czesław Banach, który 
po przeanalizowaniu sytuacji, wydał kilka poleceń dyrektorom szkół podstawowych 
i  średnich. Nakazał zwołanie rad pedagogicznych, na których należało określić 
stosunek nauczycieli do wydarzeń z poprzednich, zalecił ostrzec uczniów 
przed konsekwencjami łamania regulaminu szkoły i udziałem w jakichkolwiek 
zgromadzeniach. Wydał polecenie o zakazie przebywania młodzieży szkolnej po 
godzinie 20.00 na ulicach miasta. Nauczyciele między godziną 16 a 19 mieli pełnić 
dyżury na głównych ulicach i plantach miasta59.

Ponadto urzędnicy Kuratorium Okręgu Szkolnego wspólnie z sekretarzami 
Komitetu Powiatowego PZPR zdecydowali o zawieszeniu w prawach uczniów, zarówno 

Powiatowego PZPR w Tarnowie odbytego w dniu 10.04.1968 r.
56  ANKr, Komitet Wojewódzki PZPR, 533, Wydział Organizacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR 

w Krakowie. Wypadki marcowe: informacje Komitetów Powiatowych, Komitetów Miejskich, 
Komitetów Dzielnicowych o nastrojach wśród społeczeństwa wywołanych wydarzeniami 
w  krakowskim środowisku studenckim, s. 445, Informacja Wydziału Kultury, Nauki i Oświaty 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie, 21.03.1968 r., Kraków.

57  ANKr, 29/2240/132, Protokoły posiedzeń egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Tarnowie 
z załącznikami 21.08-16.10.1968 r., s. 241, Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie 
miasta i powiatu Tarnów z uwzględnieniem przestępczości gospodarczej [załącznik do protokołu 
nr 32 z posiedzenia egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Tarnowie odbytego w  dniu 
9.10.1968 r.].

58  ANKr, Komitet Wojewódzki PZPR, 533, Wydział Organizacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Krakowie. Wypadki marcowe: informacje Komitetów Powiatowych, Komitetów Miejskich, 
Komitetów Dzielnicowych o nastrojach wśród społeczeństwa wywołanych wydarzeniami w 
krakowskim środowisku studenckim, s. 445, [Informacja] Tarnów, 21.03.1968 r., Kraków, godz. 930; 
ibidem, s. 435, [Informacja Wydziału Kultury, Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego dotycząca 
sytuacji w Tarnowie], 22.03.1968 r., Kraków.

59  ANKr, Komitet Wojewódzki PZPR, 533, s. 447-449, Informacja o sytuacji w szkołach na terenie 
m. Tarnowa w dniach 20 i 21.03.1968 r.; D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 67-68.



tych których 20 marca zatrzymała milicja (4), jaki i tych, którym zabrano na ulicy 
legitymacje szkolne (8). Zawieszono całą klasę IXa w Liceum Ogólnokształcącym dla 
Pracujących, która według ustaleń „wykazała niewłaściwą postawę na terenie szkoły 
(w czasie manifestacji uczniowie przyglądali się jej przebiegowi przez okna szkoły)”. 
Za czynny udział w ekscesach ulicznych „w trybie natychmiastowym odwołano 
nauczycielkę Irenę Popielę (znaną z »religijnych poglądów«)”. Postanowiono także, 
że wszyscy skreśleni z  list uczniów, a będący w wieku poborowym, mieli zostać 
przekazani do dyspozycji Wojskowej Komendy Rejonowej60.

***
Kierownictwo Komitetu Powiatowego PZPR, po uzyskaniu informacji o pojawieniu 

się ulotek zapowiadających wiec solidarnościowy na dzień 20 marca, postawiło 
w stan gotowości osoby kierujące placówkami oświatowymi. 18 marca odbyto 
naradę dyrektorami i  kierownikami szkół średnich i zawodowych. Uczyniono ich 
odpowiedzialnymi za zabezpieczenie szkół i nadzór nad uczniami. Podobne zadania 
otrzymały komórki partyjne w tych instytucjach. We wszystkich internatach 
wprowadzono w tym okresie planowe zajęcia popołudniowe, które miały uniemożliwić 
młodzieży przebywanie na mieście. Stosowne rozmowy przeprowadzono także z 
zakładowymi instancjami partyjnymi i dyrekcją tarnowskich zakładów. Sprawę 
zabezpieczenia mającej się odbyć manifestacji dwa dni wcześniej omówiono w 
Komendzie Powiatowej MO, gdzie został powołany sztab, przy którym obecny był cały 
czas jeden z sekretarzy powiatowej instancji partyjnej61.

Jak widać działacze partyjni liczyli przede wszystkim na siłę i skuteczność 
argumentów słownych, z którymi do młodzieży zwracali się nauczyciele, pedagodzy, 
urzędnicy oświatowi, partyjni agitatorzy oraz z ich inspiracji rodzice. 

Wydarzenia z 20 i 21 marca I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR Eugeniusz 
Michoń „na gorąco” podsumował następująco: „Oceniając ogólnie stwierdza się, że 
mimo podjętych wysiłków zabezpieczających ze strony Komitetu Powiatowego – to 
jednak nie do końca posiadaliśmy właściwe rozeznanie. Podobnie rozeznania takiego nie 
posiadała Komenda Powiatowa MO. W czasie rozmów zakłady pracy, szkoły, podstawowe 
organizacje partyjne jak też kierownictwo Komendy Powiatowej MO zapewniały, że 
wszystko jest w porządku twierdząc, że do żadnych manifestacji nie dojdzie”62.

Michoń starał się udowodnić, że odpowiedzialność za dopuszczenie do manifestacji 
leżała po stronie innych – kierownictwa szkół, Komendy Powiatowej MO, instancji 
partyjnych w szkołach i zakładach. Podkreślił, że na uwagi kierowane przez Komitet 
Powiatowy do tych instytucji, odpowiedź brzmiała: „nie ma nic groźnego”63. 

W Komitecie Wojewódzkim PZPR zastanawiano się, dlaczego dopuszczono 
do gromadzenia się ludzi i już na tym etapie nie podjęto stanowczych działań, 
uniemożliwiających rozpoczęcie wiecu64. Nie ma jednak dowodów, które świadczyłyby 
o wyciągnięciu wobec kierownictwa tarnowskiej PZPR konsekwencji za dopuszczenie 

60  ANKr, Komitet Wojewódzki PZPR, 533, s. 447-451, Informacja o sytuacji w szkołach na terenie 
m. Tarnowa w dniach 20 i 21.03.1968 r.

61  ANKr, Komitet Wojewódzki PZPR, 533, s. 437-439, Informacja I sekretarza Komitetu Powiatowego 
PZPR wysłana do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie, 
21.03.1968 r., Tarnów; D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 26-27. 

62  ANKr, Komitet Wojewódzki PZPR, 533, s. 443, Informacja I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR 
wysłana do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie, 21.03.1968 r., 
Tarnów.

63  Ibidem, s. 443. 
64  Świadczy o tym adnotacja na informacji przesłanej przez E. Michonia do Wydziału Organizacyjnego 

Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie: „dlaczego nie przeciwdziałano z chwilą zbierania się”. 
Ibidem, s. 441.
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do dwudniowych manifestacji. Jak tłumaczył Michoń, w trakcie zbierania się 
tłumu na placu Kazimierza Wielkiego siły porządkowe nie podjęły żadnych działań 
prewencyjnych, bowiem panowało przekonanie, że do manifestacji nie dojdzie, 
równocześnie obawiano się prowokacji65.

Dopiero na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR, zwołanym 
10 kwietnia 1968 r. zajęto się „wypadkami” marcowymi. Informację na ten temat 
przedstawił szef tarnowskiej SB ppłk. Mieczysław Strama66. Zabierający głos 
przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Józef Klose zwrócił uwagę na 
niewłaściwą jego zdaniem postawę mieszkańców Tarnowa, którzy biernie przyglądali 
się „znanym tarnowskim chuliganom”. Wypomniał też pozostałym członkom 
egzekutywy, że kolektyw ten nie zebrał się w dniach poprzedzających manifestacje, 
aby „ocenić aktualny stan przygotowań młodzieży do mających się odbyć ekscesów”67.

Im dalej było od tego wydarzenia, tym mniej przedstawiciele tarnowskiego aparatu 
władzy (PZPR, MO, SB) mieli sobie do zarzucenia w kwestii dopuszczenia do wystąpień 
mieszkańców Tarnowa. 

Jeszcze w listopadzie 1969 r., gdy na posiedzeniu egzekutywy Komitetu 
Powiatowego PZPR oceniano sytuację polityczną w mieście i powiecie, Eugeniusz 
Michoń wrócił do wydarzeń marcowych. Tłumaczył, że zarówno partia, jak i MO oraz 
SB wykorzystały wszystkie dostępne środki, by zapobiec manifestacjom w Tarnowie: 
„Przeprowadziliśmy setki rozmów w zakładach pracy, instytucjach i szkołach. Organa 
Bezpieczeństwa przeprowadziły rozmowy profi laktyczne z notowanymi elementami 
chuligańskimi”. Uważał, że to, co się wówczas wydarzyło nie miało charakteru 
politycznego a czysto chuligański. Receptą na zapobieżenie podobnym sytuacjom 
miała być intensyfi kacja pracy politycznej i propagandowej: „Posiadamy rozeznanie 
poszczególnych środowisk, co pozwala nam na programowanie pracy instancji 
i   organizacji partyjnych w tych środowiskach. Nie działamy akcyjnie, lecz pracę tę 
prowadzimy systematycznie w miarę posiadanych sił” - tłumaczył przed kolektywem 
partyjnym68.

W podobnym tonie wypowiadał się komendant powiatowy MO mjr Franciszek 
Turzański. Tłumaczył, że gdy 20 marca 1968 r. po godzinie 17. ludzie zaczęli się gromadzić 
na placu Kazimierza Wielkiego, „nie  było powodu wystąpić przeciw nim”. Jednocześnie 
usprawiedliwiał zachowanie podległych służb, tym co usłyszał na naradzie w Krakowie, 
gdzie przestrzegano go, na podstawie oceny przebiegu wydarzeń w Warszawie i 
Krakowie, przed prowokowaniem tłumu przez milicję. Turzański uważał, że sprawcami 
dwudniowych manifestacji w Tarnowie byli studenci, uczący się w Krakowie i miejscowe 
„elementy chuligańskie”69.

Komuniści nie byliby sobą, gdyby przy okazji oceny sytuacji politycznej w kontekście 
„Marca”, nie uderzyli w Kościół katolicki. Zdawali sobie sprawę z pozycji i roli Kościoła 

65  ANKr, Komitet Wojewódzki PZPR, 533, s. 443, Informacja I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR 
wysłana do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie, 21.03.1968 r., 
Tarnów.

66  ANKr, 29/2240/130, s. 393-407, Informacja dotycząca zajść na terenie miasta Tarnowa w dniach 
20-21.03.1968 r., 8.04.1968 r., Tarnów, [załącznik do protokołu nr 12 z posiedzenia egzekutywy 
Komitetu Powiatowego PZPR w Tarnowie odbytego w dniu 10.04.1968 r.].

67  ANKr, 29/2240/130, s. 353, Protokół nr 12 z posiedzenia egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR 
w Tarnowie odbytego w dniu 10.04.1968 r.

68  ANKr, 29/2240/138, Protokoły posiedzeń egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Tarnowie 
z  załącznikami 18.11-29.12.1969, [b.p.], Protokół nr 37/69 z posiedzenia egzekutywy Komitetu 
Powiatowego PZPR w Tarnowie odbytego w dniu 18.11.1969 r.

69  ANKr, 29/2240/138, [b.p.], Protokół nr 37/69 z posiedzenia egzekutywy Komitetu Powiatowego 
PZPR w Tarnowie odbytego w dniu 18.11.1969 r.



w Tarnowie, gdzie swoją siedzibę miała kuria diecezjalna oraz Wyższe Seminarium 
Duchowne, a łączną liczbę duchowieństwa na terenie miasta i powiatu władze 
szacowały na 1079 osób70: „(…) Kler tarnowski na ogół unika jawnych zadrażnień 
z władzami, co wyraziło się m.in. w nieangażowaniu się w czasie wypadków 
marcowych czy też w stuprocentowej frekwencji w wyborach do Sejmu PRL i rad 
narodowych. Prowadzi jednak stałą, systematyczną działalność mającą na celu 
utrzymanie jak najszerszych wpływów w społeczeństwie tarnowskim, nastawiając się 
programowo na pracę wśród młodzieży. Jest też ośrodkiem, wokół którego skupiają 
się wszystkie grupy i elementy wrogie lub nieprzychylne naszej socjalistycznej 
rzeczywistości. Do tych grup zaliczyć należy tarnowskie mieszczaństwo, pewną 
część inteligencji a przede wszystkim szybko bogacących się rzemieślników. Grupy 
te stanowiąc ośrodki, przez które do środowiska tarnowskiego przenika wroga 
plotka i propaganda z ośrodków zagranicznych (…), wywarły określony wpływ na 
kształtowanie się nastrojów w okresie wypadków marcowych. Ponadto w Tarnowie 
przebywało wówczas kilkuset studentów, którzy zostali tu ściągnięci przez rodziców 
ze względu na sytuację na uczelniach. Jedynie na tle nastrojów wytworzonych 
przez te grupy można jakoś wytłumaczyć fakt, iż właściwie jeden człowiek, poprzez 
pisanie i kolportowanie ulotek, był w stanie spowodować nielegalne zgromadzenie w 
Tarnowie w dniu 21 i 22 marca”71.

Powyższa konstatacja zawarta w dokumencie partyjnym miała wytłumaczyć jego 
odbiorcom, co tak naprawdę doprowadziło w marcu 1968 r. do manifestacji w Tarnowie. 
Można więc powiedzieć, że według władz partyjnych atmosfera, jaka spowijała się 
nad Tarnowem, mimo pracy propagandowej i politycznej komunistów, realizowanej 
w  latach sześćdziesiątych XX w. tkwiła głęboko w mentalności mieszkających tu 
ludzi. Nieprzypadkowo I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR Eugeniusz Michoń 
mówił w  kwietniu 1968 r.: „(…) Mamy na terenie Tarnowa sporą grupę reakcji 
przedwojennej – właścicieli prywatnych warsztatów i kamienic. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że w okresie międzywojennym Tarnów miał aktywne grupy endeckie”72. W 
tle pozostawała rola Kościoła tarnowskiego, który choć nie wprost, postrzegany był 
przez komunistów, jako patron postaw i  nastrojów antysystemowych mieszkańców 
miasta. Pamiętać należy, że lata 60. były okresem intensywnej walki politycznej, jaką 
komuniści w całej Polsce prowadzili z Kościołem katolickim i wiernymi, a jej apogeum 
przypadło na 1966 r., gdy w całym kraju odbywały się uroczystości Milenium Chrztu 
Polski. Jednym z pól aktywności władz była walka o młode pokolenia Polaków, które 
wolne od idei fi deistycznych miały włączyć się w  budowę nowego, ateistycznego 
społeczeństwa. Dla tarnowskiej PZPR intensyfi kacja pracy wychowawczej z młodzieżą 
stała się po Marcu jednym z ważniejszych wyzwań. Sekretarz Eugeniusz Michoń 
na plenum w kwietniu 1968 r. przekonywał w swoim wystąpieniu, że „wychowanie 
młodego pokolenia w coraz większym stopniu nabiera znaczenia ideologicznego, 
należy do tych sfer, w których jaskrawo uwidacznia się jego klasowy charakter, gdzie 

70  ANKr, Komitet Wojewódzki PZPR, 972, Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w 
Krakowie. Oceny i informacje dotyczące pracy egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Tarnowie 
1969 r., s. 79, Uwagi do oceny sytuacji politycznej oraz politycznej działalności instancji i organizacji 
partyjnych w powiecie tarnowskim, 24.11.1969 r., Kraków; D. Jasiak, Miasto typowe…, s. 86.

71  ANKr, Komitet Wojewódzki PZPR, 972, s. 79-81, Uwagi do oceny sytuacji politycznej oraz politycznej 
działalności instancji i organizacji partyjnych w powiecie tarnowskim, 24.11.1969 r., Kraków.

72  ANKr, 29/2240/130, s. 355, Protokół nr 12 z posiedzenia egzekutywy Komitetu Powiatowego 
PZPR w Tarnowie odbytego w dniu 10.04.1968 r. w czasie konferencji sprawozdawczo-wyborczej 
w największym tarnowskim zakładzie – Zakładach Azotowych podtrzymywano propagandową tezę 
o chuligańskim podłożu wydarzeń marcowych w Tarnowie i z pogardą mówiono o jej uczestnikach: 
„(…) w marcu ujawnili się (…) klerkowie, obszarnicy i fabrykanci, męty społeczne idące ślepo za 
każdym demagogicznym zawołaniem w imię zwykłej rozróby”. Cyt. za: D. Jasiak, Marzec 1968 
w Tarnowie…, s. 69.

Marcin Kasprzycki

104



Jak rozpętano „Marzec” w Tarnowie

105

się toczy walka brzemienna w skutki polityczne”. W niej przeciwnikiem był Kościół, 
który sięgał „po nowe formy pracy z młodzieżą(…)”73.

Z kolei dyrektor Studium Nauczycielskiego Władysław Śmiałek komentując marcowe 
„ekscesy” w Tarnowie, nawiązał do rozmów z uczniami o powodach protestów studentów 
i stwierdził, „że młodzież nie umiała dać zdecydowanej odpowiedzi. Zaczęto mówić, że 
chodzi o wolność słowa, o przestrzeganie Konstytucji itp.”74. W jego ocenie rozmowa 
dowiodła braku podstawowej wiedzy politycznej u młodzieży. Dlatego zgłosił postulat 
wprowadzenia w szkołach podstawowych i średnich przedmiotu „Podstawy nauk 
politycznych”75. Jednym z efektów kwietniowej dyskusji nad sprawami młodzieżowymi 
było powołanie przy Komitecie Powiatowym PZPR komisji ds. młodzieży76.

W sierpniu 1968 r. kolektyw powiatowy PZPR omówił stopień przygotowania 
nauczycieli przedmiotu „wychowanie obywatelskie” do jego nauki w szkołach średnich 
i większych szkołach podstawowych w Tarnowie i powiecie. Komuniści mieli dopilnować, 
aby „do wychowania obywatelskiego kierować nauczycieli wyrobionych politycznie 
z uregulowanymi sprawami światopoglądowymi”77. 

Mimo wysiłków podjętych przez Komitet Powiatowy PZPR, ideologizacja młodzieży 
nie przebiegała po myśli tarnowskich komunistów. W marcu 1970 r. na posiedzeniu 
egzekutywy poświęconym ocenie pracy ideowo-politycznej wśród studentów 
Studium Nauczycielskiego, jedno z pytań poprzedzających dyskusję brzmiało: „Czym 
się tłumaczy fakt, że absolwenci Studium Nauczycielskiego są mało zaangażowani 
[politycznie] i podatni na wpływy kleru?”78. Z kolei na plenum powiatowej instancji 
PZPR Idzi Tyka, I sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Liceum Medycznym 
w Tarnowie, rozwodząc się nad socjalistycznym wychowaniem młodzieży zauważył, 
że program ten „wprowadza treści, które gwarantują wychowanie młodzieży 
w światopoglądzie materialistycznym i w zasadach świeckiego postępowania w życiu. 
Tymczasem spotykamy się z charakterystycznymi przykładami na terenie szkół. Np. 
w przeddzień matury abiturient wyjeżdża do Częstochowy czy do Tuchowa, aby modlić 
się o pozytywne zdanie matury. Tak więc młody człowiek wychowywany przez kilka lat 
w duchu materialistycznym okazuje się idealistą”79.

Cytowane wypowiedzi wyraźnie pokazywały, że dla komunistów praca duszpasterska 
Kościoła z młodzieżą była solą w oku, torpedowała bowiem wysiłki podejmowane przez 
nich na tym polu80.

73  ANKr, 29/2240/51, Plenarne posiedzenia Komitetu Powiatowego PZPR w Tarnowie 1968 r., s. 301, 
305, Wystąpienie E. Michonia I sekretarza KP PZPR w Tarnowie [załącznik do protokołu z plenarnego 
posiedzenia Komitetu Powiatowego PZPR odbytego 17.04.1968 r.].

74  ANKr, 29/2240/51, s. 265, Protokół z plenarnego posiedzenia Komitetu Powiatowego PZPR 
odbytego 17.04.1968 r.

75  Ibidem, s. 267.
76  Ibidem, s. 297.
77  ANKr, 29/2240/132, [b.p.], Protokół nr 27 z posiedzenia egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR 

w Tarnowie odbytego w dniu 27.08.1968 r.
78  ANKr, 29/2240/139, Protokoły posiedzeń egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Tarnowie 

z  załącznikami 9.01-19.03.1970 r., [b.p.], Protokół nr 9 z posiedzenia egzekutywy Komitetu 
Powiatowego PZPR w Tarnowie odbytego w dniu 5.03.1970 r.

79  ANKr, 29/2240/56, Plenarne posiedzenia Komitetu Powiatowego PZPR w Tarnowie: protokoły, 
referaty, uchwały 1970 r., [b.p.], Protokół z plenum KP PZPR w Tarnowie odbytego w dniu 
21.03.1970 r.

80  W lutym 1970 r. II zastępca komendanta powiatowego MO ds. SB W. Nosek zwrócił uwagę na pracę 
duszpasterską tarnowskich księży z młodzieżą niepracującą a sekretarz E. Michoń uważał, że cały 
aparat partyjny będzie musiał intensywnie przeciwdziałać aktywności Kościoła. ANKr 29/2240/139, 
[b.p.], Protokół nr 7 z posiedzenia egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Tarnowie odbytego 
w dniu 19.02.1970 r.



4.   Działania Służby Bezpieczeństwa
Przed 20 marca (począwszy od ukazania się ulotek nawołujących do wiecu) SB 

przeprowadziła kilkadziesiąt rozmów profilaktycznych z osobami, które mogły 
przyłączyć się do wiecu. Jednocześnie weryfikowano informacje o przygotowaniach 
do niego, „z których żadna nie została potwierdzona”. A więc „bezpieka” szukała 
organizatorów manifestacji, których w rzeczywistości nie było! Jeśli chodzi 
o działania podjęte przez MO i SB 20 marca, to sprowadziły się one do zabezpieczenia 
terenu wokół placu Kazimierza Wielkiego zaledwie dziewięcioma umundurowanymi 
funkcjonariuszami milicji i dziesięcioma „tajniakami”81.

We wspomnianej informacji, odczytanej na forum egzekutywy, ppłk Strama przy 
okazji omówienia statystyki dotyczącej zatrzymanych, wymienił osoby, które mimo, 
że wyroki jeszcze nie zapadły, najwyraźniej uznane zostały przez władze za głównych 
„prowodyrów”: Romana Koniecznego82 (19 l.), pracownika Zakładów Azotowych, „który 
na terenie Zakładów Azotowych agitował do wzięcia udziału w wiecu, a następnie z liczną 
grupą chuliganów brał czynny udział w zajściach (…)” i Jana Pytla83 (18 l.), pracownika 
Zakładów Mechanicznych „Tarnów”, „(…) jednego z prowodyrów nawołujących do bicia 
funkcjonariuszy MO, rzucającego kamieniami i  będącego na czele grupy chuliganów 
tam, gdzie dochodziło do najpoważniejszych burd (…)84.

W podsumowaniu ppłk Strama pokusił się o pewne wnioski. Po pierwsze: „zajścia 
tarnowskie nie posiadały przynajmniej w dosłownym znaczeniu organizatorów, 
a  można jedynie przyjąć istnienie inspiratorów w sensie kolportażu lub autorstwa 
ulotek, zapowiadających wiec na 20 marca (…)”. Po drugie: „(…) w czasie zajść ujawniło 
się wprawdzie kilkunastu prowodyrów, jednak z dotychczasowego rozeznania jest to 
element młodzieżowy w większości zdegenerowany i ich wystąpienia podyktowane były 
raczej chęcią wyżycia się, pokazania swej odwagi wobec tłumu, który mimo wszystko 
swoją bierną postawą dawał im moralne wsparcie. Elementy polityczne wplecione w te 
zajścia były raczej chęcią wykazania się i znalezienia aprobaty u obserwujących, a nie 
mające z góry ustalonych i przygotowanych celów politycznych (…)”85.

***
Także działania operacyjne, które miały ustalić autora (autorów) ulotek obnażyły 

słabość „bezpieki”, przeszło rok realizującej sprawę operacyjno-śledczą krypt. 
„Absolwent”. 

Nieudolność policji politycznej widoczna była w potraktowaniu, uzyskanego 
w  kwietniu 1968 r. doniesienia od t.w. ps. „Andrzej”, księdza misjonarza pełniącego 
posługę w Krakowie, ale często odwiedzającego parafi ę Świętej Rodziny w Tarnowie, 
administrowaną przez księży misjonarzy Wincentego à Paulo. Będąc w marcu tego roku 
w Tarnowie otrzymał od Marka Usarza, ucznia XI klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 
1 w Tarnowie ulotkę, nawiązującą do mickiewiczowskich „Dziadów”, którą następnie 
przekazał krakowskiej SB. W kwietniu otrzymał od krakowskiej „bezpieki” zadanie, aby 

81  ANKr, 29/2240/130, s. 397, Informacja dotycząca zajść na terenie miasta Tarnowa w dniach 20-
21.03.1968 r., 8.04.1968 r., Tarnów.

82  R. Konieczny za udział w zbiegowisku i rzucanie kamieniami, 10.04.1968 r. został skazany na 
6 miesięcy więzienia. D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 58-59.

83  J. Pytel m.in. za zniszczenie mienia publicznego i publiczne znieważanie funkcjonariuszy MO 
został skazany 23.05.1968 r. na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. D. Jasiak, 
Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 62.

84  ANKr, 29/2240/130, s. 401, Informacja dotycząca zajść na terenie miasta Tarnowa w dniach 20-
21.03.1968 r., 8.04.1968 r., Tarnów.

85  ANKr, 29/2240/130, s. 405, Informacja dotycząca zajść na terenie miasta Tarnowa w dniach 20-
21.03.1968 r., 8.04.1968 r., Tarnów.
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podpytał tego samego ucznia o „wypadki marcowe”, i w ten sposób próbował zdobyć 
informacje o inspiratorach tych wydarzeń. i faktycznie 17 kwietnia t.w. „Andrzej” 
poinformował SB, że według Usarza autorem m.in ulotki wzywającej do wiecu miał być 
Jurek, „(…) lat około 20, przystojny, wysoki, włosy kędzierzawe, blondyn o zdolnościach 
rymowania wierszy. Prawdopodobnie jest to maturzysta lub absolwent szkoły 
zawodowej, który nie dostał się na studia (…)”86.

Oceniając po fakcie treść doniesienia, należy stwierdzić, że „portret”, przekazany 
przez t.w. „Andrzeja” był na tyle szczegółowy, że mógł przybliżyć „bezpiekę” do 
ustalenia sprawcy. Tak więc w połowie kwietnia 1968 r. SB dysponowała opisem 
młodzieńca, który mógł być autorem i kolporterem ulotek, które doprowadziły do 
manifestacji. Rolą policji politycznej było zweryfikowanie informacji zapodanych 
przez t.w. Mimo to funkcjonariusze SB niezbyt dynamicznie zaczęli sprawdzać 
ten trop. Wymagał on bowiem dużych nakładów pracy, w tym przede wszystkim 
czasochłonnej analizy dokumentacji pracowniczej w największym tarnowskim 
zakładzie – Zakładach Azotowych. Wprawdzie na początku maja 1968 r. funkcjonariusz 
SB Edwin Pastuszka wyodrębnił 120 pracowników o tym imieniu, a w perspektywie 
planował ocenić charakter ich pisma, jednak w grupie tej nie znalazł się Barczyński87. 
Być może dlatego, że w pierwszej kolejności szukał w kręgu osób, posiadających 
średnie wykształcenie88.

Dla SB jednym z celów, nie licząc najważniejszego, czyli ustalenia autora ulotek, 
było zidentyfikowanie osób, które pierwszego dnia manifestacji pod pomnikiem 
Adama Mickiewicza manifestacyjnie złożyły kwiaty89. Najwyraźniej na planach 
się skończyło, a gdyby faktycznie „bezpieka” szybko podjęła ten wątek i ustaliła 
nazwiska tych młodzieńców, to trafiłaby na Barczyńskiego, bowiem właśnie on był 
w gronie składających kwiaty pod pomnikiem wieszcza90. 

Wydaje się, że na tym etapie „bezpieka” mogła zakładać, że osoby, które bądź same były 
autorami ulotek, bądź dysponowały wiedzą, kto mógł je wykonać i kolportować, znajdowały 
się wśród zatrzymanych w marcu 1968 r. Stąd w kolejnych tygodniach po „wypadkach” 
marcowych tarnowska SB nie prowadziła szczególnych działań operacyjnych.  

Dopiero w lipcu 1968 r., gdy okazało się, że wśród zatrzymanych w marcu tego roku 
nie udało się ustalić winnego (winnych), Referat Służby Bezpieczeństwa przystąpił do 
bardziej planowych i systematycznych działań. Wyrazem tego było wszczęcie sprawy 
operacyjno-śledczej krypt. „Absolwent”91.

W kolejnych miesiącach realizacji sprawy „Absolwent” funkcjonariusze SB przy 
wsparciu MO weryfi kowali różne pojawiające się tropy. W październiku 1968 r. w pewnym 
stopniu bezradna tarnowska SB zwróciła się do Wydziału IV SB Komendy Wojewódzkiej 
MO w Krakowie o pomoc, bowiem operacyjna kontrola Usarza i środowiska, w którym 
się obracał, jak również sprawdzanie pracowników „Azotów” o imieniu Jurek nie 
przyniosły efektów, a tym czasem ta sama osoba kolportowała ulotki w sierpniu 1968 r.  

86  IPN Kr, 009/6950, t. 5, Teczka pracy t.w. „Andrzej”, k. 526, Doniesienie t.w. „Andrzej”, 17.04.1968 
r., Kraków. Co ciekawe w wyciągu z doniesienia przekazanym do Referatu SB w Tarnowie znalazła 
się wzmianka, że „Jurek” pracował w Zakładach Azotowych, której brak w pierwotnym doniesieniu. 
Por. IPN Kr, 07/4328, t. 1, SOS „Absolwent”, k. 79, Wyciąg z doniesienia t.w. ps. „Andrzej” z dnia 
17.04.1968 r.

87  D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 77.
88  IPN Kr, 07/4328, t. 1, k. 96, Wykaz nazwisk o imieniu Jerzy pracujących w Zakładach Azotowych 

i mających średnie wykształcenie, 10.05.1968 r., Tarnów.
89  ANKr, 29/2240/130, s. 403-405, Informacja dotycząca zajść na terenie miasta Tarnowa w dniach 

20-21.03.1968 r., 8.04.1968 r. Tarnów.
90  D. Jasiak, Marzec 1968 w Tarnowie…, s. 84, 88.
91  D. Jasiak, Miasto typowe…, s. 100.



Zapytano Wydział IV SB, czy t.w. „Andrzej” otrzymał dalsze zadania pod 
kątem ustalenia autora ulotek. Postawiono też inne ważne pytania, wynikające z 
wątpliwości tarnowskiej SB, które nasunęły się po analizie doniesienia i przebiegu 
dotychczasowych działań. Po pierwsze: „skąd t.w. znany jest rysopis Jurka – bo jeżeli 
Usarz zna Jurka i grupę, której Jurek przewodzi to winien również znać nazwisko Jurka, 
lub któregoś z tej grupy. Nie ma więc powodów podawać t.w. rysopisu, a prościej było 
wymienić nazwisko. Jeżeli Usarz nie zna nazwiska Jurka to wątpliwe jest, by znał tyle 
szczegółów o nim (…)”. Po drugie: „przyjmując, że Usarz nie zna nazwiska Jurka to 
zachodzi pytanie, w jaki sposób te wszystkie dane o Jurku t.w. uzyskał od Usarza bez 
wzbudzenia podejrzeń, a może t.w. widział Jurka [?]”. Po trzecie, „czy bezpośrednio 
rozmawiał z Usarzem, w jakich okolicznościach – wszystkie te elementy są bardzo 
istotne, a zarazem mogą być pomocne w ustaleniu Jurka”92. W kontekście tych pytań, 
chodziło o wiarygodność t.w. „Andrzeja”.

W odpowiedzi mjr Eugeniusz Mirowski z Inspektoratu Kierownictwa SB Komendy 
Wojewódzkiej MO w Krakowie (jeszcze kilka miesięcy wcześniej zastępca naczelnika 
Wydziału IV SB) poinformował tarnowską SB, że t.w. „Andrzej” otrzymał zadanie, 
aby poszerzyć tę informację, jednak jego liczne obowiązki duszpasterskie, jak również 
problem z umówieniem się z Usarzem, który najpierw przygotowywał się do wstąpienia 
do Wyższego Seminarium Duchownego a następnie podjął studia teologiczne 
w  Tarnowie, uniemożliwiły tajnemu współpracownikowi rozmowę z nim. Mirowski 
przypomniał ppłk. Mieczysławowi Stramie o rozmowie z kwietnia 1968 r., w której była 
mowa o szczególnym znaczeniu t.w. „Andrzeja” i konieczności ścisłego zakonspirowania 
działań, podejmowanych na podstawie wiedzy uzyskanej z tego doniesienia. Natomiast 
na postawione przez tarnowską SB pytania, nie dał żadnej odpowiedzi93.

Wobec takiego postawienia sprawy, tarnowska SB musiała zdać się na własną 
inicjatywę. Między 13 stycznia a 26 lutego 1969 r. czterech funkcjonariuszy SB 
sprawdzało rękopisy wszystkich aktualnie zatrudnionych w „Azotach” pracowników 
umysłowych, pracowników fizycznych urodzonych w latach 1944-1947, przyjętych 
do tego zakładu w latach 1965-1968 oraz dokumenty obu grup pracowników 
zwolnionych z „Azotów” w latach 1964-1968. Łącznie poddano analizie dokumentację 
ponad 13 tysięcy pracowników. Do dalszej weryfikacji wytypowano 39 osób, jednak 
w gronie tym nie było Barczyńskiego94.

Pod koniec maja 1969 r. SB zdecydowała się na inwigilację grupy „złotowłosej” 
młodzieży, skupionej wokół Andrzeja Grodzickiego, do której miał także należeć 
Barczyński, posiadający w tym kręgu pseudonim „Poeta”. Stało się to po doniesieniu 
t.w. „Bolek”, który przekonywał, że Barczyński i Grodzicki brali aktywny udział 
w  manifestacji 20 marca. Według tajnego współpracownika Barczyński miał 
przemawiać do zgromadzonych, trzymając w ręku egzemplarz konstytucji95. W efekcie 
„bezpieka” poddała Barczyńskiego trzymiesięcznej inwigilacji, w czym uczestniczyć 
miał także Punkt „W”, odpowiedzialny za kontrolę korespondencji. Przeanalizowano 
także charakter pisma „Poety” w dokumentach, znajdujących się w kadrach Zakładów 
Azotowych, jednak zrobiono to niezbyt wnikliwie, skoro uznano, że „nie spotkano 
zbliżonego pisma do autora ulotek”96.

92  IPN Kr, 009/6950, t. 5, k. 804-805, Pismo Referatu SB w Tarnowie do naczelnika Wydziału IV SB 
Komitetu Wojewódzkiego MO w Krakowie, 14.10.1968 r. Tarnów.

93  IPN Kr, 009/6950, t. 5, k. 802-803, Pismo do zastępcy komendanta miasta i powiatu MO ds. 
Bezpieczeństwa w Tarnowie, 23.10.1968 r., Kraków.

94  IPN Kr, 07/4328, t. 6, k. 108-112, Notatka służbowa, 26.02.1969 r., Tarnów.
95  IPN Kr, 07/4328, t. 7, SOS „Absolwent”, k. 327, Wyciąg z doniesienia odbytego w dniu 25.04.1969 r. 

z t.w. „Bolek”.
96  IPN Kr, 07/4328, t. 7, k. 228, Notatka służbowa dotycząca J. Barczyńskiego i A. Grodzickiego, 
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Mimo to, 11 października 1969 r. Baczyński został wezwany do Komendy Powiatowej, 
gdzie miał zostać przesłuchany, tak jak wielu innych przed nim, na temat marcowych 
protestów i kolportowanych wówczas ulotek. Nie wytrzymał presji i przy rutynowym 
pytaniu o wiedzę na temat rozpowszechnianych ulotek, przyznał się do ich autorstwa. 
13  października prokurator powiatowy wydał postanowienie o tymczasowym 
aresztowaniu97.

5.   Wnioski
Można się zastanowić, czy faktycznie w Tarnowie występowały specyfi czne warunki, 

które zaowocowały burzliwymi wystąpieniami młodzieży, czy też fakt, że do nich 
doszło był pochodną splotu różnych czynników?

Czy panował tam klimat sprzyjający manifestowaniu postaw antysystemowych 
i do ich wyrażenia potrzebny był jakiś „zapalnik”, którym w przypadku Tarnowa 
stały się ulotki Barczyńskiego z podanym terminem wiecu?

Dominika Jasiak zwróciła uwagę na doświadczenie sprzeciwu wobec polityki 
komunistów, jakie stało się udziałem mieszkańców miasta przy okazji usuwania 
nauczania religii ze szkół w roku szkolnym 1961/1962 i wcześniejszej, podczas 
„akcji dekrucyfikacyjnej” z 1958 r.98 z postawy „klerykalnej” mieszkańców 
doskonale zdawał sobie sprawę miejscowy aparat władzy. Ale czy był to czynnik 
wystarczający, aby wyzwolić chęć zamanifestowania solidarności ze studentami?

Jako kontrargument można wskazać przykład Zakopanego, gdzie w marcu 
1968 r. także pojawiły się odezwy, w których solidaryzowano się ze studentami 
Warszawy. SB bardzo szybo przejęła inicjatywę, poinformowała władze partyjne 
a jej funkcjonariusze przeprowadzili na terenie miasta wiele rozmów z agenturą 
(t.w., kontakty operacyjne) a  także z dyrekcją zakopiańskich szkół średnich. 
W efekcie udało się ustalić uczniów, którzy tworzyli i kolportowali odezwy 
i  rozklejali plakaty. Przeprowadzono z nimi rozmowy, dzięki którym uzyskano 
informacje o motywach działań uczniów. Wymuszono na dyrekcji szkół i kadrze 
pedagogicznej objęcie kontrolą podopiecznych i uświadomienie im konsekwencji 
takich zachowań. „Bezpieka” dość sprawnie i co ważne skutecznie powstrzymała 
w zarodku niebezpieczeństwo zorganizowania wiecu solidarnościowego, jaki 
młodzież zakopiańska planowała na 20 marca na Placu Zwycięstwa obok pomnika 
wdzięczności dla żołnierzy Armii Czerwonej99.

Zakopane było wprawdzie miastem zdecydowanie mniejszym od Tarnowa, jednak 
jego szczególny charakter na mapie turystycznej Polski stwarzał potencjał do tego, aby 
przeprowadzić tu głośną akcję solidarnościową ze studentami stolicy100. Jednak inaczej 
niż w Tarnowie, zakopiańska SB nie zlekceważyła docierających do niej sygnałów, 

26.05.1969 r., Tarnów; D. Jasiak, Miasto typowe…, s. 102.
97  IPN Kr, 07/4328, t. 7, k. 239, Telefonogram nr 73/69, 11.10.1969 r., Tarnów; ibidem, k. 244, 

Informacja dotycząca J. Barczyńskiego, 29.10.1969 r., Tarnów; D. Jasiak, Miasto typowe…, s. 102-103.
98  D. Jasiak, Miasto typowe…, s. 86; D. Jasiak, Akcja dekrucyfi kacyjna w 1958 r. w północno-wschodnich 

powiatach województwa krakowskiego w świetle dokumentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego”, 2014, z. 1, s. 147-163.

99  J. Szarek, Zakopane z perspektywy SB w latach 60-tych, [w:] Drogi do niepodległości. Polska, 
Podhale, Zakopane 1945-1989. Konferencja, 10 XI 2005 r., J. Zacharko (red.), Zakopane 2005, s. 102; 
J. Kochanowski, Zakopane, wiosna 1968, „Polityka”, 18.04.2018 r., nr 16, s. 49; IPN Kr, 030/8/DVD, 
t. 1, Meldunki Referatu SB Komendy Miejskiej MO w Zakopanem 1966-1969, k. 170-172, Meldunek 
specjalny dotyczący kolportażu wrogich plakatów na terenie Zakopanego, 13.03.1968 r., Zakopane; 
ibidem, k. 165-167, Meldunek specjalny dotyczący kolportażu wrogich plakatów na terenie 
Zakopanego, 16.03.1968 r., Zakopane; ibidem, k. 151-160, Meldunek informacyjny, 27.03.1968 r. 
Zakopane.

100   J. Kochanowski, Zakopane..., s. 48-50.



i  wykorzystując swoją pozycje w strukturze lokalnego aparatu władzy, skutecznie 
wypełniła rolę, jaką w zabezpieczeniu reżimu powierzyli jej komuniści.

Wydaje się więc, że „wypadki marcowe” w Tarnowie były pochodną kilku 
czynników: nastrojów społecznych; pojawienia się ulotek nawołujących do manifestacji 
w konkretnym dniu o konkretnej godzinie; dużej liczby studentów pochodzących 
z  Tarnowa101, którzy w wyniku zabiegów rodziców, w gorących marcowych dniach 
opuścili miasta akademickie i przyjechali do Tarnowa102; zlekceważenia przez władze 
partyjne, SB, MO i terenową administrację zapowiedzianego wiecu.

Jak pokazał przykład Zakopanego, determinacji i szybkości działania, władze mogły 
wiele zawdzięczać. 

Tarnowscy komuniści po otrzymanej lekcji pod tytułem „Marzec w Tarnowie” 
przyznali, że praca propagandowa i wychowawcza wśród młodzieży musiała być stale 
doskonalona, bo „przeciwnik” stosował „różnorodność form dywersji ideologicznej”103. 
Stąd jedną z konsekwencji tarnowskiego „Marca” było sięgnięcie w kolejnych latach po 
różne metody pracy ideologicznej.

101 Nie udało się dotrzeć do źródeł partyjnych, mówiących o liczbie studentów uczących się na 
krakowskich uczelniach, pochodzących z Tarnowa. Według danych SB, w marcu 1969 r. w Krakowie 
studiowało około 1000 takich osób. IPN Kr, 07/4328, t. 6, k. 131, Pismo do naczelnika Wydziału III SB 
Komitetu Wojewódzkiego MO w Krakowie, 7.03.1969 r., Tarnów.

102 Na ten czynnik uwagę zwracał E. Michoń. ANKr, 31/2240/130, s. 353, Protokół nr 12 z posiedzenia 
egzekutywy KP PZPR w Tarnowie odbytego w dniu 10.04.1968 r.; ANKr, Komitet Wojewódzki 
PZPR, 533, s. 437, Informacja I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR wysłana do Wydziału 
Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie, 21.03.1968 r., Tarnów.

103 ANKr, 29/2240/51, s. 307-335, Wystąpienie E. Michonia I sekretarza Komitetu Powiatowego 
PZPR w Tarnowie [załącznik do protokołu z plenarnego posiedzenia Komitetu Powiatowego PZPR 
odbytego 17.04.1968 r.].
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Wojciech Polak

Wydarzenia marca 1968 r. na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w donosach 

tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa
 o pseudonimie „Prus”

Brutalne rozpędzanie demonstracji studenckich w Warszawie, Gdańsku, Krakowie 
i  innych miastach, trwające na uczelniach akcje strajkowe – wszystko to wywarło 
wielkie wrażenie w Toruniu. Zajęcia praktycznie zamarły. Wśród studentów uformowali 
się spontanicznie przywódcy ze Stanisławem Sternińskim (w źródłach występuje często 
pod nazwiskiem: Jan Sternicki) i Władysławem Zagałą na czele. Pierwszy niezależny 
wiec odbył się już 12 marca 1968 r. Tak opisywał jego przebieg historyk Mirosław Golon:

12 marca 1968 r. o godz. 20.30 w Domu Studenckim nr 3 zorganizowano wiec studentów, 
w którym wzięło udział ponad 200 osób z prawa, chemii oraz kierunków humanistycznych, 
głównie z młodszych lat studiów, od i do III roku. Z inicjatywą wiecu wystąpili mieszkańcy 
Domu Studenckiego nr 3, ale udział wzięli w nim też przedstawiciele pozostałych 
akademików. Przybyło też kierownictwo Zrzeszenia Studentów Polskich z prze wodniczącym 
[Józefem] Siemiątkowskim oraz władze uczelni z rektorem prof. Witoldem Łukaszewi-
czem. Oficjalnym celem wiecu miało być poinformowanie studentów UMK o wydarzeniach 
w  Warszawie. Podczas wiecu z sali padały pytania dotyczące przyczyn zawieszenia 
spektaklu »Dziadów« w Teatrze Narodowym oraz powodów wywołania przez władze 
konfliktu między stu dentami a klasą robotniczą. Ktoś z uczestników wiecu do „teatralnych 
wątków” dodał też za rzut o  rzekome zdjęcie ze sceny Wesela Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie. Studenci krytykowali również informacje zamieszczane w „Życiu Warszawy” 
i „Sztandarze Młodych”. SB zidenty fikowała aktywniejszych uczestników dyskusji. 
Jednym z nich był Włodzimierz Złotnicki, pochodzący ze Szczecina syn właściciela zakładu 
krawieckiego, który wnioskował, aby infor macje z wiecu przez radiowęzeł przekazać 
innym studentom, co faktycznie uczyniono. Oprócz Złotnickiego najczęściej głos zabierać 
miał podczas wiecu student Wojciech Biegaj. Kolejnym aktywnym uczestnikiem spotkania 
był pochodzący z Siedlec Wiesław Janiszewski z II roku prawa, który m.in. wspomniał, że 
w prasie, a także w audycjach Radia Wolna Europa nie podano tak obszernych informacji, 
jak te, które studenci uzyskali od przewodniczącego Rady Uczelnianej Zrzeszenia 
Studentów Polskich. Poza tymi dwoma wymienionymi aktywnymi dyskutantami na wiecu 
SB uzyskała informacje ze źródeł agenturalnych, że „trzon grupy opozycyjnej” wśród 
studen tów stanowili także: Wojciech Grochowiecki z III roku prawa; Stanisław Siemiński, 
student III roku prawa (pochodził z Olsztyna); Władysław Zagała, student V roku historii 
(pochodził z Katowic); Henryk Myszka, student II roku prawa (pochodził z Tczewa, ojciec 
był sprzedaw cą); Wojciech Gutowski, student II roku prawa (pochodził z Aleksandrowa 
Kujawskiego, ojciec był ekonomistą). Poza Zagałą, który mieszkał w DS 5, pozostali wyżej 
wymienieni aktywniejsi studenci zamieszkiwali w DS nr 31.
Dnia 14 marca 1968 r. odbył się w wypełnionej po brzegi stołówce akademickiej 

wiec, który zgromadził ok. 800 osób. Przybył nań ponownie ówczesny rektor prof. 
Witold Łukaszewicz oraz spore grono naukowców. Ci ostatni chcieli przeciwdziałać 
ewentualnym próbom zorganizowania pochodu przez studentów2. Na UMK dotarły 

1  M. Golon, Marzec 1968 r. w Toruniu w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa, „Dzieje Najnowsze”, 
2008, t. XL, , z. 1, s. 157-158.

2  „Notatka służbowa” z 28.03.1968 r., sporządzona przez zastępcę naczelnika Wydziału 
III  Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy majora Zenona Marcinkowskiego, teczka pracy 
tajnego współpracownika SB o ps. „Kazus” (prof. Jerzy Śliwowski), Instytut Pamięci Narodowej 
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bowiem informacje (nie wiadomo czy prawdziwe), przekazane przez szefa toruńskiej 
SB – Zygmunta Grochowskiego, o tym, że na Jakubskim Przedmieściu oraz w okolicy 
Górska znajdują się w gotowości duże oddziały milicji. W razie rozpoczęcia manifestacji 
miały one wziąć studentów „w dwa ognie”3.

Rektor Łukaszewicz stwierdził wprawdzie, że zgromadzenie jest nielegalne, ale 
pozostał na nim w charakterze obserwatora. Na wiecu przemawiali m. in. Stanisław 
Sterniński, Władysław Zagała i niedawny absolwent Andrzej Sobkowiak. Głos zabrał 
także przewodniczący uczelnianego Związku Młodzieży Socjalistycznej A. Gordon, który 
zgłosił nawet projekt rezolucji uwzględniającej w jakimś stopniu nastroje studenckie. 
Uchwalono jednak rezolucję dużo bardziej radykalną, wzorowaną na rezolucji studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego. Żądano w niej m. in. uwolnienia wszystkich uwięzionych 
studentów i pracowników naukowych, przywrócenia na studia studentów relegowanych 
z uczelni, rekompensaty dla poszkodowanych uczestników zajść, ukarania winnych 
wtargnięcia milicji i bojówkarzy na uczelnie, podania pełnej listy ofi ar i winnych, 
sprostowania fałszywych relacji podawanych w prasie na temat zajść, jawności życia 
politycznego, nieskrępowanego rozwoju kultury polskiej. Wyznaczeni delegaci mieli 
zawieźć rezolucję do Warszawy. Mieli też zorientować się w sytuacji panującej w stolicy.

Warto dodać, że w czasie trwania wiecu pod DS nr 1 stał autobus wypełniony po 
brzegi aktywistami partyjnymi z różnych zakładów pracy. Mieli oni także za zadane 
poskromić studentów, gdyby chcieli zorganizować manifestację uliczną. Wobec tego, 
że studenci po wiecu w stołówce rozeszli się, aktywiści nie mogli pokazać swoich 
umiejętności 4.

Następne dni były gorączkowe. Przepisywano i rozpowszechniano uchwaloną 
rezolucję. W DS nr 1 wywieszono plakat z treścią rezolucji oraz parafrazowany 
cytat z IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza: „Biada temu biada, biada jego złej 
duszy, jeśli naszą rezolucję stąd ruszy”. Niestety plakat został szybko usunięty przez 
funkcjonariuszy SB. W tym samym akademiku na ścianach klatki schodowej napisano 
czarną farbą olejną: „Żądamy socjalizmu bez pałek” oraz „Solidaryzujemy się 
z Warszawą”5. W radio studenckim nadano reportaż z pierwszego wiecu, zmontowany 
przez Andrzeja Sobkowiaka.

Kolejny wiec odbył się 18 marca 1968 r. Oto opis jego przebiegu pochodzący 
z  „Informacji Wydziału Organizacyjnego KC PZPR” z 18 marca 1968 r., opartej 
z pewnością na źródłach o proweniencji esbeckiej: 

W dniu 18 marca br. o godzinie 1930 w UMK w Toruniu w stołówce studenckiej zebrało 
się ponad 600 studentów. Jako pierwsza wystąpiła studentka o nieustalonym dotychczas 
nazwisku, która odczytała kilka rezolucji różnych ośrodków akademickich, m. in. Wrocławia, 
Warszawy, Krakowa oraz Zrzeszenia Studentów Polskich z Torunia. Treść tych rezolucji 
była różna, od skrajnie demagogicznych do umiarkowanych.

Zebranie studentów miało przebieg niezorganizowany, nie było ustalonego porządku 
obrad. Jeden ze studentów podzielił się swoimi uwagami o przebiegu manifestacji studenckiej 
w Gliwicach, stwierdzając, że pochód odbył się spokojnie, nie było żadnych awantur. Z kolei 
zebrani omówili sprawę wyborów do Zrzeszenia Studentów Polskich z Torunia, które 
odbędą się w dniu 19 marca br. Głosy na ten temat były różne. Jedni nawoływali do bojkotu 
wyborów, inni zaś – do aktywnego włączenia się do pracy w Zrzeszeniu Studentów Polskich. 

w Bydgoszczy (IPN By), 001/32, t. 1, s. 23 – 24.
3 Kalendarz współczesny, s. 15 – 16; Wywiad z Janem Sternickim, jednym z organizatorów wydarzeń 

marcowych w Toruniu, przeprowadzony przez Grażynę Łętowską, „Immunitet”, 10.03.1981 r., nr 9, 
Informacje prof. Ryszarda Kozłowskiego i prof. Jerzego Wojtowicza.

4  Kalendarz współczesny, s. 15 – 16; Treść rezolucji: Immunitet, 10.03.1981 r., nr 9.
5  „Notatka służbowa” sporządzona przez starszego sierżanta Henryka Myślińskiego, 16.03.1968 r., 

teczka pracy tajnego współpracownika SB o ps. „Pyra”, IPN By, 00103/582.
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Ostatecznie stanowiska w tej sprawie nie sprecyzowano. Odcięto się natomiast od niektórych 
ulotek, szczególnie od pisanych w języku niemieckim i kolportowanych na terenie niektórych 
miast. Ulotki te wzywają do wyjazdu do Izraela6.

Należy podkreślić, że student Sternicki [Sterniński], który na poprzednim wiecu 
występował bardzo aktywnie i nawoływał do poparcia studentów warszawskich, nie brał 
udziału w zebraniu studentów UMK. Kiedy kilku studentów poszło zaprosić go na zebranie, 
oświadczył, że w nielegalnym zgromadzeniu nie weźmie udziału. Sporo studentów 
w  swoich wystąpieniach nawoływało do zachowania spokoju, nieulegania prowokacjom 
i  niewychodzenia na ulice. Zebranie zakończyło się o godzinie 2100. Wysunięta propozycja 
zwołania wiecu w dniu 21 bm. nie zyskała aprobaty. Z sali padły okrzyki: „A po co?”, „Wiec 
dla wiecu”. Uczestnicy spotkania spokojnie rozeszli się do domów7.
Grupa studentów – m. in. Stanisław Sterniński i Wojciech Grochowiecki przygotowali 

ulotki zwołujące następny wiec na 22 marca 1968 r. Wiec ten jednak się nie udał. Studenci 
po pewnym czasie dali się usunąć ze stołówki, nie udało się wznowić wiecu na placu 
między akademikami. Sterniński błędnie poinformowany, że w Warszawie odbędzie 
się manifestacja 22 kwietnia 1968 r., próbował wraz z  Wojciechem Grochowieckim 
zorganizować jeszcze jeden wiec właśnie w tym dniu. Obaj studenci rozrzucili nawet 
ulotki wzywające do wzięcia udziału w wiecu. Nie doszedł on jednak do skutku 
z powodu przeciwdziałania SB. Wielu studentów toruńskich po tych wydarzeniach było 
przesłuchiwanych w Komendzie Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy. Z Grochowieckim 
i Sternińskim rektor Łukaszewicz odbył tzw. rozmowy ostrzegawcze. Stanisława 
Sternińskiego na rok zawieszono w prawach studenta8. Tragiczne losy były studenta 
z Wydziału Sztuk Pięknych zatrzymanego z dwoma plakatami w DS nr 3 przez 
dzielnicowego starszego sierżanta Henryka Myślińskiego. Studenta tego zmuszono do 
współpracy z SB. W następnych latach donosił on (aczkolwiek bardzo niechętnie) pod 
pseudonimem „Pyra”9.

Toruńskie protesty w marcu 1968 r. były więc stosunkowo spokojne, nie doszło 
też do większych represji ze strony władzy. Smutne było to, że tylko nieliczni młodsi 
pracownicy naukowi poparli działania i rezolucje toruńskich studentów. Żaden 
z profesorów o wielkim autorytecie takiego poparcia wyraźnie im nie udzielił.

Przytaczane poniżej donosy skierowane do toruńskiej Służby Bezpieczeństwa są 
dziełem tajnego współpracownika o pseudonimie „Prus”. Jego nazwisko to: Marian 
Borzestowski. Pochodził z Torunia, w czasie wojny został wcielony do armii niemieckiej, 
w 1945 r. dostał się we Włoszech do niewoli amerykańskiej. W tym samym roku powrócił 
do rodzinnego miasta. Po studiach prawniczych, ukończonych w 1949 r. pracował 
krótko na UMK jako młodszy asystent w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego. 
Potem (od 1951 r.) został zatrudniony w Rejonowej Tuczarni i Rzeźni Drobiu w Toruniu, 
a następnie w Państwowych Zakładach Mięsnych w Toruniu. W 1958 r. ponownie 
podjął pracę na UMK w Katedrze Historii Powszechnej Państwa i Prawa jako starszy 
asystent. W 1964 r. obronił pracę doktorską (promotor: prof. Zbigniew Zdrójkowski) 
pt. „Korektura pruska (Jus terrestre nobilitatis Prussiae a. 1598) jej geneza, dzieje źródła 
oraz wpływ na dawne polskie prawo ziemskie na tle rozwoju prawa sądowego Polski 
i  krajów ościennych”. Od tego roku pracował na UMK stanowisku adiunkta, aż do 

6  Ulotki te były dziełem Służby Bezpieczeństwa.
7 Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. II, Aneks źródłowy, opr. M. Zaremba, Warszawa 1998, s. 160 – 

161.

8  Kalendarz współczesny, s. 15 – 16; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Gabinet Ministra, Załącznik 
do Biuletynu Wewnętrznego nr 96/68 [Warszawa, 23 kwietnia 1968], [w:] Marzec `68. Między 
tragedią a podłością, wstęp, wybór i opracowanie G. Sołtysiak i J. Stępień, [b. m.], 1998, s. 264. 

9  Teczka pracy tajnego współpracownika SB o ps. „Pyra”, IPN By, 00103/582.
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1967 r 10. Marian Borzestowski został zwerbowany jako informator w 1953 r. W 1957 r. 
przemianowano go na agenta11. Jego ofi cerem prowadzącym był major Janusz Błaszczak. 
Dla Służby Bezpieczeństwa „Prus” pracował do 1969 r. W tym roku wyeliminowano 
go z czynnej sieci agenturalnej z powodu wstąpienia do PZPR12. Był bardzo pracowity, 
pozostawił 7 teczek donosów13. Dotyczą one rozmaitych środowisk Torunia, głównie 
jednak Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (donosił m.in. na Karola Górskiego, Zbigniewa 
Zdrójkowskiego, Jana Gerlacha, Jadwigę Lechicką i Mariana Biskupa) oraz środowisk 
związanych z Kościołem katolickim. Marianowi Borzestowskiemu ułatwiały pracę jego 
szerokie kontakty towarzyskie, zamiłowanie do szachów, bliskie związki z jezuitami 
toruńskimi. Tym ostatnim rekomendował go nawet, niczego nie świadomy, profesor 
Karol Górski14. „Prus” przyjaźnił się m. in. z superiorem toruńskich oo. jezuitów 
o. Walerianem Kawskim, na którego zresztą często donosił15.

Marian Borzestowski był niezwykle gorliwy w swojej pracy dla Służby 
Bezpieczeństwa. Jego donosy są obszerne i dokładne. Czasami powstawały one 
w efekcie wyznaczonych przez bezpiekę zadań. Zadziwia wręcz fenomenalna pamięć 
Borzestowskiego, który potrafi ł np. przytaczać długie wypowiedzi profesorów 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika lub oo. jezuitów. Za pracę dla SB „Prus” pobierał 
wynagrodzenie wynoszące 300-500 zł16. W tamtych czasach była to suma dość 
pokaźna, wynosząca 20-50% średniej pensji. Podczas wydarzeń marca 1968 r. toruńska 
Służba Bezpieczeństwa domagała się od „Prusa” szczegółowych informacji na temat 
nastrojów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. „Prus” gorliwie przystąpił więc do 
pracy, jej owocem są liczne donosy, które znajdują się obecnie w Archiwum Delegatury 
Bydgoskiej Instytutu Pamięci Narodowej (sygnatura: IPN By 001/259), w 6 tomie 
donosów Mariana Borzestowskiego. Wszystkie przytaczane poniżej cytaty pochodzą 
z tego tomu. Poczynione skróty dotyczą spraw obyczajowych, często o  charakterze 
plotkarskim, trudnych po latach do zweryfi kowania.

Marian Borzestowski 7 marca 1968 r. był na delegacji w Warszawie. Odwiedził trzy 
uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską oraz Szkołę Główną 
Planowania i Statystyki. Nie zauważył niczego szczególnego, jedynie na Wydziale 
Filozofi cznym Uniwersytetu Warszawskiego studenci z ożywieniem dyskutowali, jak się 
dowiedział, o sprawie zdejmowanego ze sceny przedstawienia „Dziady”. Borzestowski 
dowiedział się także, że studenci mają zamiar poprzeć uchwałę Zjazdu Oddziału 
Warszawskiego ZLP.

W swoim donosie z 10 marca 1968 r. „Prus” pisał zarówno o informacjach 
zebranych w Warszawie, jak również o rozmowie, w dniu 8 marca 1968 r. z dwoma 
naukowcami z  Wydziału Prawa UMK: docentem Wacławem Szyszkowskim17 

10 Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1994. Materiały do biografi i, 
S. Kalembka (red.), Toruń 1995, s. 110.

11 IPN By, 00103/362, k.13, Postanowienie o zezwolenie na przekwalifi kowanie z kategorii informatora 
na kategorię agenta, 30.10.1957 r.

12 Ibidem, k. 41. Wniosek o zaniechanie współpracy z tajnym współpracownikiem ps. „Prus”, 
13.06. 1969 r.

13  AIPN By, 001/259, t. 1-7.
14  AIPN By, 00103/362, k. 6, Charakterystyka dotycząca t.w. ps. „Prus” nr rej. 1120/62 za 1967 r., 

2.01.1968 r.; Zob. też: I. Mazanowska, „Będą was prześladować z mego powodu”. Polityka władz 
państwowych wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych diecezji chełmińskiej w latach 1956-1970, 
Bydgoszcz-Gdańsk 2013, s. 103-104.

15  Zob. np. W. Polak, Szkice z najnowszej historii Torunia, Gdańsk 2008, s. 63.
16  IPN By, 00103/362, k.6, Charakterystyka dotycząca t.w. ps. „Prus” nr rej. 1120/62 za 1967 r., 

2.01.1968 r.
17  Docent, później profesor Wacław Szyszkowski (1904-1996) – prawnik, specjalista w zakresie 



115

Wydarzenia marca 1968 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

i docentem Wiktorem Kornatowskim18: 
Po przyjeździe do Torunia, w piątek w godzinach wieczornych byłem w mieszkaniu 

doc. dr Kornatowskiego, gdzie spotkałem doc. dr Szyszkowskiego, obecnego prodziekana 
Wydziału Prawa UMK w Toruniu. Oto co powiedział mi Szyszkowski: 

„U nas, w naszym środowisku studenckim jest jak dotąd spokojnie chociaż tego 
rodzaju wiadomości rozprzestrzeniają się z szybkością błyskawicy. W Warszawie doszło 
do nieprzyjemnych ekscesów studenckich. Jak wiadomo władze, ściślej mówiąc na skutek 
interwencji ambasady radzieckiej w Warszawie, zawiesiły przedstawienie »Dziadów« 
w Teatrze Narodowym w Warszawie, a reżyser Dejmek19 miał mnóstwo nieprzyjemności. Po 
ostatnim przedstawieniu »Dziadów« doszło do manifestacji i pochodu. Milicja aresztowała 
uczestników zajścia. Za wyjątkiem kilku – wszyscy pozostali zostali zwolnieni następnego 
dnia rano.

Otóż przed kilkoma dniami obradował Oddział Warszawski Związku Literatów 
Polskich. Tam niektórzy usilnie usiłowali przeforsować rezolucję domagającą się 
potępienia wystąpień studenckich. Rezolucja została odrzucona. Mało tego, Zjazd uchwalił 
inną rezolucję potępiającą ingerencję władz w życie kulturalne, domagającą się większej 
liberalnej swobody i demokratyzacji stosunków.

W piątek studenci kilku uczelni warszawskich w liczbie kilku tysięcy wyszli na ulice 
popierając w ten sposób literatów i domagając się jednocześnie uwolnienia pozostających 
w  areszcie kolegów. Manifestację brutalnie rozpędzono. W ten sposób nie załatwi się 
żadnego problemu ustawy głównej. 
Dramatyczne wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 8 marca 1968  r., 

a także manifestacje w następnych dniach odbiły się szerokim echem także na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W donosie z 13 marca 1968 r. Marian 
Borzestowski przytaczał opinie profesora Wojciecha Hejnosza20 z Wydziału Prawa:

W środowisku naukowym i studenckim wydarzenia warszawskie są bardzo szeroko 
komentowane. Komentowane są bardzo różnie i nawiązują do różnych, zarówno 
autentycznych lub zmyślonych faktów. W dniu wczorajszym, o godzinie 19 byłem gościem 
doc. dr Kornatowskiego, gdzie spotkałem prof. Hejnosza. Oto niektóre wypowiedzi prof. 
Hejnosza:

„Nie chcę się zagłębiać dokładnie w przyczyny zajść warszawskich. Zawsze to twierdziłem, 

prawa konstytucyjnego. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., żołnierz Armii Krajowej 
(1939-44). W 1942 r. aresztowany i umieszczony w obozie koncentracyjnym w Treblince. Brał 
udział w Powstaniu Warszawskim, potem osadzony w obozie jenieckim w Murnau. Następnie 
na emigracji w Wielkiej Brytanii i USA. W okresie powojennym, pracował m.in. jako konsultant 
prawa międzynarodowego w Londynie i jako wykładowca w University of Indiana. W latach 1963-
1974 był pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pełnił m.in. funkcję 
dziekanaWydziału Prawa (1969-1971); Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
s. 682-683; https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Szyszkowski, odczyt z dn. 5.05.2018 r.

18  Docent Wiktor Kornatowski (1911-1975) - prawnik, specjalista w zakresie doktryn politycznych 
i prawnych i historii prawa, także starożytnej myśli politycznej. Tłumacz m. in. Cycerona, Seneki 
i św. Augustyna. Wykładowca UMK w latach 1948-1952 i 1958-1975, Pracownicy nauki i dydaktyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 354-355; J. Justyński, Wiktor Kornatowski (1911-1975) historyk 
doktryn polityczno-prawnych, docent UMK, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/46494/05_
Janusz_Justynski.pdf, odczyt z dn. 5.05.2018 r.).

19  Kazimierz Dejmek (1924-2002) – wybitny reżyser i aktor teatralny, minister kultury i sztuki 
w latach 1993–1996, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Dejmek, odczyt z dn. 18.05.2018 r.).

20  Profesor Wojciech Hejnosz (1895-1976) – prawnik, historyk prawa polskiego, archiwista, 
edytor źródeł historycznych. W 1912 r. współorganizator Drużyn Bartoszowych, przewodniczący 
Związku Akademickiego „Filaretów” we Lwowie, od 1914 r. w Legionie Wschodnim, potem w armii 
austriackiej i w niewoli rosyjskiej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Wykładowca 
etatowy na UMK w latach 1945-1965, potem prowadził wykłady zlecone. Dziekan Wydziału Prawa 
UMK w latach 1957-1960, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 261-262; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Hejnosz, odczyt z dn. 4.05.2018 r.
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że władze same na siebie kręcą bicz, gdyż od lat wychowują młodzież w atmosferze 
dwulicowości i zakłamania. Kiedyś nadejdzie czas obrachunku, jednak nie to jeszcze, co było 
w Warszawie. To dopiero preludium. Chciałbym powiedzieć coś nie coś o szerszym, bardziej 
ogólnym aspekcie zagadnienia. Dla uważnego obserwatora jest rzeczą oczywistą, że zajścia 
warszawskie miały bez wątpienia inspirację i to płynącą z samego Komitetu Centralnego. 
Tam na wysokim szczeblu ktoś po prostu zachęcił młodzież do wystąpień. Widoczną jest 
rzeczą, że w obozie Biura Politycznego i Komitetu Centralnego toczy się zażarta walka: kto 
- kogo? Manifestacje warszawskie, obrady Oddziału Warszawskiego Związku Literatów 
Polskich – są tragiczną konsekwencją pewnych wydarzeń wewnętrznych. Inspiratorzy tych 
wystąpień zdawali sobie na pewno sprawę z tego, że będą one brutalnie zdławione. Ale ta 
karta potrzebna im jest do dalszych rozgrywek i na pewno tę kartę we właściwym czasie 
wykorzystają. Wyjściowy argument jest nieodparty: jaka jest praca Komitetu Centralnego 
Partii, jeśli u jego boku dochodzi do tego rodzaju wydarzeń. i to wydarzeń organizowanych 
przez młodzież – przyszłość narodu socjalistycznego. Gdzie podziała się organizacja 
ZMSowska na uczelniach warszawskich, gdzie była organizacja partyjna? Nie mają one 
żadnego miru wśród studentów, gdyż są organizacjami narzuconymi z zewnątrz. A jak ludzie 
komentują usunięcie ze stanowisk rodziców przywódców manifestacji studenckich? Opinia 
jest jednoznaczna: bezprawie i metody z czasów nam bardzo bliskich, bo z okresu okupacji. 
i my mamy czelność potępiać poczynania generałów greckich21. Niekoniecznie trzeba mieć 
mundur wojskowy, by wprowadzić reżim policyjno-wojskowy. 

W czasie rozmowy syn doc. Kornatowskiego22, asystent chemii UMK oświadczył, że 
wczoraj i przedwczoraj pojawiły się w jednym z Domów Akademickich ulotki o treści 
antypaństwowej, kolportowane w sporych ilościach.
Dnia 15 marca 1968 r. „Prus” napisał kolejny donos, w którym przytaczał 

ponownie wypowiedzi profesora Wojciecha Hejnosza, a także syna docenta Wiktora 
Kornatowskiego – Jana Kornatowskiego z 14 marca:

W dniu wczorajszym byłem o godzinie 2030 w domu u doc. dr Kornatowskiego. Zastałem 
tam także prof. dr Wojciecha Hejnosza oraz mgra [Janusza] Justyńskiego23 (asystenta 
Kornatowskiego). Rozmowa oczywiście toczyła się na temat „wypadków warszawskich” 
i ostatnich wydarzeń na naszym uniwersytecie.

Wypowiedzi profesora Hejnosza: „To są być może przełomowe chwile. Mamy wspaniałą 
młodzież akademicką. Pryncypialną, bezkompromisową, odważną. Długoletnie wychowanie 
socjalistyczne nie potrafi ło jej złamać pod względem etyczno-moralnym ani zdeformować 
jej prawidłowego osądu ludzi i zdarzeń. Trzeba było widzieć Łukaszewicza przed wiecem, był 
blady i całkowicie roztrzęsiony. (…)

Tacy panowie stoją na świeczniku w naszym uniwersytecie. Nasze władze partyjne 
i państwowe pogubiły się już całkowicie. Rozpętały jakąś hecę syjonistyczną. To wszystko jeden 
wielki bluff . Hitler, gdy dochodził do głosu, chcąc zgubić opozycję też rozpoczął kampanię nieco 
zbliżoną, bo antysemicką. Nawet stary konserwatysta Ulbricht24, krajan naszego I sekretarza 

21  Profesor miał na myśli zamach stanu w Grecji przeprowadzony dnia 21 kwietnia 1967 r. Puczyści, 
którym przewodził generał brygady Stilianos Patakos oraz pułkownicy Jeorios Papadopulos 
i Nikolaos Makarezos, przejęli władzę. Król Konstantyn II opuścił kraj (monarchia został zniesiona 
w 1973 r.). Przywódcy zamachu, zwani juntą czarnych pułkowników, rządzili Grecją silną ręką do 
1974 r. W polskiej prasie tego okresu było mnóstwo negatywnych komentarzy pod adresem autorów 
zamachu.

22  Doktor Jan Kornatowski (ur. 1944) – chemik, pracownik naukowy UMK w latach 1966-1980, potem 
pracownik naukowo-techniczny. Obecnie mieszka w Niemczech. Pracownicy nauki i dydaktyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 354. 

23  Magister, później profesor Janusz Justyński (ur. 1941) – prawnik, specjalizujący się zwłaszcza 
w  historii doktryn polityczno-prawnych. Zatrudniony na UMK od 1964 r., Pracownicy nauki 
i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 312-313.

24  Walter Ulbricht (1893-1973) – komunista niemiecki, I sekretarz Socjalistycznej Partii Jedności 
w  Niemieckiej Republic Demokratycznej w latach 1950-1971 (piastowanie tego stanowiska 
oznaczało faktyczne rządy w państwie), zob.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Walter_Ulbricht, 
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nie śmiał powtarzać bredni syjonistycznych. Tylko rzeczywiście »ciemniacy« mogli wpaść 
na taki pomysł. Konia z rzędem temu, kto spośród prostych robotników i chłopów powie 
dokładnie co oznacza syjonizm. Tymczasem w telewizji jakieś robotnice z Fabryki Cukierków 
(wiec). Stoją z wszystkimi i trzymają w ręku transparent z napisem: »Precz ze syjonistami«. 
Śmiech idzie przez całą Polskę. Dlaczego władze wcześniej nie ujawniły faktów rozrabiactwa 
na uczelniach? Dlaczego wcześniej nic nie ujawniono o zjeździe Warszawskiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich? Dlaczego nagle ujawnia się rzekomą haniebną przeszłość 
Jasienicy25? Dlaczego? Co ciągle podkreślam, bo prasa systematycznie kłamała i kłamała, od 
lat dezinformowała społeczeństwo. Teraz same władze zbierają owoce swej działalności.

Po stronie studentów jest większość profesorów, przytłaczająca większość profesorów 
UMK, prawie cała asystentura! Wszyscy udzielają jej silnego poparcia, chociaż niektórzy muszą 
publicznie udawać inaczej! Ale to nie koniec wydarzeń na UMK. Jeśli postulaty nie zostaną 
spełnione dojdzie do wydarzeń na jeszcze większą skalę. W każdym razie jedno jest pewne: 
autorytet I sekretarza PZPR został całkowicie pogrzebany. Już studenci i społeczeństwo nie 
zaśpiewają mu nigdy: Sto lat. Mit Gomułki prysł. Ale młodzież też nie pozwoli, ażeby zastępcą 
Wiesława Gomułki został Mieczysław Moczar26. To oznaczałoby wpadnięcie z deszczu pod 
rynnę”.

Syn doc. dra Kornatowskiego (asystent UMK, Wydział Chemii): „Wszyscy profesorowie 
na naszym Wydziale zgodnie podkreślają, że poważnym błędem było wezwanie milicji 
w  Warszawie. Władze skompromitowały się całkowicie usiłując podburzyć robotników 
przeciwko inteligentom. A przecież Władysław Gomułka27 powinien sobie przypomnieć komu 
zawdzięcza dojście do władzy”.

Dnia 20 marca 1968 r. „Prus” przekazywał Służbie Bezpieczeństwa wypowiedź docenta Wacława 
Szyszkowskiego:

W dniu dzisiejszym, o godzinie 17 rozmawiałem w Collegium Minus z prodziekanem 
Wydziału Szyszkowskim. Niżej najważniejsze jego wypowiedzi:

„Przemówienie Wiesława Gomułki nie rozwiało wszystkich wątpliwości. Niektóre 
z  nich jeszcze bardziej spotęgowało. Brzydko, że dopiero teraz, gdy chce się zaatakować 
konkretne osoby, niewygodne dla obecnego kierownictwa partyjnego, wyciąga się różne 
„haczyki” życiorysowe, a z innych osób robi się po prostych bandytów. A przecież ci 
bandyci otrzymywali wysokie odznaczenia państwowe. Wszystko było dobrze, dopóki te 
osoby nie wystąpiły z atakiem na obecne zupełne niedowłady naszej demokracji. Takich 
rzeczy nie puszcza się płazem. Proszę przypomnieć sobie jaka była początkowo reakcja 
władz partyjnych i państwowych na słynne wypadki poznańskie28. Przez cały kraj przeszła 
wówczas inspirowana przez ośrodki centralne fala demonstracji i wieców przeciwko 
sprawcom zajść poznańskich. Jaką mamy gwarancję, że sytuacja się nie powtórzy? Nie 
mam żadnych gwarancji.

odczyt z dn. 15.06. 2018 r.
25  Paweł Jasienica (właściwie: Leon Lech Beynar) (1909-1970) – polski historyk, pisarz historyczny, 

eseista i publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Autor m. in. cyklu esejów historycznych Polska 
Piastów (1960), Polska Jagiellonów (1963), Rzeczpospolita Obojga Narodów (1967–1972). Poparł 
otwarcie protest młodzieży akademickiej w 1968 r., co doprowadziło do zakazu publikacji pisarza 
w latach 1968–1970 i usunięcia go ze Związku Literatów Polskich. Władysław Gomułka w 1968 
r. publicznie niesłusznie pomówił Jasienicę o współpracę z aparatem władzy, zob.: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Jasienica, odczyt z dn. 4.06.2018 r..

26  Mieczysław Moczar (1913-1986) – polski polityk komunistyczny, generał dywizji Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, minister Państwowych Gospodarstw Rolnych w 1956 r. i minister 
spraw wewnętrznych w latach 1964-1968, wieloletni prezes Najwyższej Izby Kontroli, https://
pl.wikipedia.org/wiki/ Mieczys%C5%82aw_Moczar, odczyt z dn. 4.05.2018 r.

27  Władysław Gomułka, ps. „Wiesław” (1905-1982) – polski polityk komunistyczny, I sekretarz 
Komitetu Centralnego PPR (1943–1948), I sekretarzKomitetu Centralnego PZPR (1956–1970), 
w latach 1945–1949 i wicepremier i minister ziem odzyskanych, https://pl.wikipedia.org/wiki/
W%C5% 82adys%C5% 82aw_ Gomu% C5%82ka, odczyt z dn. 5.05.2018 r.).

28  Profesor ma na myśli bunt robotników Poznania zapoczątkowany 28 czerwca 1956 r.
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Przemówienie nie zawierało żadnego ustosunkowania się do słusznych postulatów 
młodzieży akademickiej. A co tutaj dużo gadać! Po stronie młodzieży jest większość grona 
nauczającego. Młodzież to wie i doskonale wyczuwa. Sytuacja na naszej uczelni jest jeszcze 
nie w pełni ustabilizowana. Zwłaszcza na Wydziale Prawa czuje się podskórnie w dalszym 
ciągu stan napięcia, zresztą prawnicy są przecież szczególnie predestynowani do tego, 
ażeby odgrywać w takiej sytuacji dużą rolę. Władze muszą się ustosunkować do słusznych 
postulatów młodzieży, nie mogą przejść nad tym do porządku dziennego. Takie jest zdanie 
i Szarskiego29 i  Basińskiego30. Rzucanie gromów na syjonistów i agentów imperializmu, 
bankrutów politycznych i politykierów nic nie załatwia.

Ciekawa była reakcja sali na przemówienie Władysława Gomułki. Oczywiście celowo 
robiona – to nie ulega wątpliwości. Ale słyszała to co pewna grupa na sali skandowała – 
kłamiesz, kłamiesz i tego nie dało się w pełni zagłuszyć.

Na pierwsze miejsce po Władysławie Gomułce wysuwa się zdecydowanie Gierek31, ale – 
jak to powiedział Hejnosz – w swym przemówieniu Gierek pokazał stalinowskie kły”.

W sobotę byłem w domu u docenta Kornatowskiego (w godzinach wieczornych). 
Opowiadał mi, że około 10 tysięcy osób zorganizowało strajk okupacyjny na Uniwersytecie 
Warszawskim. Strajk ten trwał prawie 48 godzin. Dzisiaj rozmawiałem także z drem 
Bulsiewiczem32. Mój rozmówca powiedział: „Tak psioczono na Kościół. A gdyby to czynnik 
kościelny włączył się w bardzo niewielkim zakresie – sytuacja Gomułki byłaby beznadziejna. 
Następnego dnia (21 marca 1968 r.) „Prus” przytaczał w donosie wypowiedzi 

profesora Kazimierza Kolańczyka33 oraz doktora Jana Głuchowskiego34 i doktora 
Władysława Bojarskiego35 (wszyscy z Wydziału Prawa UMK) z 19 marca 1968 r.:

29  Profesor Henryk Szarski (1912-2002) – biolog, specjalista w zakresie zoologii kręgowców 
(zwłaszcza płazów) i ewolucjonizmu, wykładowca UMK w latach 1948-1967. W latach 1956-1959 
rektor UMK, https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Szarski, odczyt z dn. 1.06.2018 r.; Pracownicy 
nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 663-664.

30  Profesor Antoni Basiński (1905-1990) – chemik, zajmował się własnościami koloidówi związków 
wielkocząsteczkowych, a także kinetyką chemiczną, wykładowca UMK w latach 1945-1975. Rektor 
UMK w latach 1952-1956, https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Basi%C5%84ski, odczyt z dn. 
2.06. 2018 r.; Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 79-80.

31  Edward Gierek (1913-2001) – działacz komunistyczny, w latach 1970–1980 I sekretarz Komitetu 
Centralnego PZPR, https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Gierek, odczyt z dn. 6.05. 2018 r.

32  Doktor, następnie profesor Andrzej Bulsiewicz (1934-2016) – prawnik, specjalista w zakresie 
postępowania karnego. Od 1961 r. zatrudniony na UMK. Był także zatrudniony w Wydziale Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku i w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Pracownicy nauki i dydaktyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 119-120; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bulsiewicz, 
odczyt z dn. 4.05.2018 r.

33  Profesor Kazimierz Kolańczyk (1915-1982) – prawnik specjalista w zakresie prawa spadkowego 
i rzeczowego oraz prawa rzymskiego. Wykładowca UMK w latach 1964-1973. Wykładowca 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1937-1939 i 1945-1982, Pracownicy nauki 
i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 347, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_
Kola%C5%84czyk, odczyt z dn. 4.05.2018 r.

34  Doktor, następnie profesor Jan Głuchowski (ur. 1940 r.) - prawnik, specjalizujący się w fi nansach 
międzynarodowych, prawie fi nansowym i prawie podatkowym, dyplomata. Od 1962 r. pracownik 
naukowy UMK, w latach 1976–1978 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK, 
a w latach 1988-1990 był prorektorem UMK. W latach 2000–2013 pełnił funkcję rektora Wyższej 
Szkoły Bankowej w Toruniu. Wykładał także m. in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1991 
r. pełnił funkcję ambasadora RP w Bangladeszu. W 1981 r. przewodniczący Komisji Uczelnianej 
NSZZ „Solidarność” na UMK.Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 219, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_G%C5%82uchowski, odczyt z dn. 4.05.2018 r.

35  Doktor, następnie profesor Władysław Bojarski (1931-2000) - prawnik, specjalista w zakresie prawa 
rzeczowego, kanonicznego i rzymskiego. W latach 1966-2000 wykładowca UMK w Toruniu. W latach 
1992–2000 pracował również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prorektor UMK 
w latach 1981-1982 (odwołany z przyczyn politycznych), PPracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, s. 219, https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bojarski_
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„W miniony wtorek, po posiedzeniu seminaryjnym rozmawiałem z żoną w Collegium 
Minus z prof. dr Kazimierzem Kolańczykiem (profesorem prawa rzymskiego Uniwersytetu 
Poznańskiego i Toruńskiego). Poniżej najważniejsze wypowiedzi:

„Wydarzenia jakich jesteśmy świadkami na uniwersytetach stanowią chyba jakiś 
olbrzymi wstrząs dla władz partyjnych, które muszą wyciągnąć odpowiednie wnioski, gdyż 
inaczej skazane są z góry na przegraną. Dla mnie i dla wielu, wielu innych kolegów nie 
podlega dyskusji, że studenci wystąpili w słusznej sprawie. Nie można wystąpień studenckich 
tłumić jedynie środkami administracyjnymi. Z młodzieżą trzeba rozmawiać i poważnie 
potraktować jej postulaty. A tego dotąd nie robiono. Dopóki się tego nie zrobi nie będzie 
sprawa załatwiona. Możemy sobie to powiedzieć między nami, że w Poznaniu większość 
i  to przytłaczająca większość profesorów była i jest ze studentami. Podobna sytuacja jest 
w  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Oczywiście nie wszyscy, ze zrozumiałych względów, 
swój akces zamanifestowali w  sposób czynny. Młodzież to czuje. Młodzież rozumie także 
znacznie bardziej skomplikowaną pozycję i sytuację pracownika naukowego w porównaniu 
ze swą własną pozycją i sytuacją.

Jedno jednak trzeba podkreślić. Bardzo taktowne i rozsądne postępowanie milicji 
i władz uniwersyteckich w Toruniu. Tak trzeba było postępować w Warszawie! Nigdy bym 
nie posądził organy milicji o taką szaloną elastyczność w postępowaniu. Nigdy bym wreszcie 
nie przypuszczał, że Łukaszewicz36, znany jako stalinowiec będzie tak rozsądnie postępował. 
Takie postępowanie władz miejscowych właściwie doprowadziło do tego, że w Toruniu 
»bunt« młodzieży nie mógł przybrać szerszych rozmiarów. A nasze władze jakże często 
postępują tak, jak gdyby chciały właśnie doprowadzić do wydarzeń dla siebie niekorzystnych.

Jedno osobiście podoba mi się bardzo – to zdecydowanie antysyjonistyczna postawa 
Komitetu Centralnego. Ten problem był bardzo nabrzmiały. Nie jestem antysemitą, ale 
na uczelniach było dużo takich naukowców-kosmopolitów – najczęściej żydowskiego 
pochodzenia – stale głosili tezę: ubi bene, ibi patria. Od lat swym wybujałym mniemaniem 
o sobie (np. megaloman Schaff 37, Bauman38), a później o agresji Izraela z czerwca 1967 r. 
wybujałym nacjonalizmem żydowsko-wielkomocarstwowym deprawowali młodzież. U was 
macie przecież takiego Nadolskiego39, Langa40 (na Wydziale Prawa), których nienawidzi cała 
młodzież. Wszyscy o tym wiedzą, ale przymykano na to oko. Oni zewsząd ściągali na UMK 

(prawnik), odczyt z dn. 4.05.2018 r.
36  Profesor Witold Łukaszewicz – historyk, specjalista w zakresie historii Polski XIX wieku, historii 

ruchu robotniczego, stosunków polsko-francuskich, Wielkiej Emigracji, dziejów Kościoła 
katolickiego. Wykładowca UMK w latach 1951-1975. Rektor UMK w latach 1965-1975, https://
pl.wikipedia.org/wiki/Witold_%C5%81ukaszewicz, odczyt z dn. 5.05.2018 r.); Pracownicy nauki 
i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 429-430.

37  Profesor Adam Schaff  (1913-2006) – polski fi lozof pochodzenia żydowskiego. Początkowo 
prezentujący poglądy konserwatywnego nurtu fi lozofi i marksistowskiej, specjalizujący się 
w epistemologii (teorii poznania), od schyłku lat pięćdziesiątych XX w. zwolennik reform systemu 
socjalistycznego w PRL, uważany przez władze za rewizjonistę partyjnego. Ideolog eurokomunizmu, 
pod koniec życia zbliżający się w poglądach do współczesnych antyglobalistów, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Adam_Schaff , odczyt z dn. 8.05.2018 r. 

38  Profesor Zygmunt Bauman (1925-2017) - polski socjolog pochodzenia żydowskiego, fi lozof, eseista, 
profesor nauk humanistycznych. W młodości doszedł do stopnia majora w Korpusie Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. W 1954 r. zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. W wyniku rewolty marcowej 
1968 r. usunięty z uczelni, wyemigrował. Od 1972 r. kierownik Katedry Socjologii Uniwersytetu 
w Leeds. Jeden z twórców koncepcji postmodernizmu – ponowoczesności. Specjalizował się w teorii 
kultury, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman, odczyt z dn. 8.05.2018 r.

39  Profesor Bronisław Nadolski (1903- 1986) – fi lolog polski, historyk literatury polskiej i łacińskiej, 
zwłaszcza okresu Odrodzenia. Wykładowca UMK w latach 1950-1973. Prorektor UMK latach 1966-
1969, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 490,https://pl.wikipedia.org/
wiki /Bronis%C5%82aw_Nadolski, odczyt z dn. 4.05.2018 r.

40  Profesor Wiesław Lang (1928-2012) - prawnik, specjalista w zakresie fi lozofi i i teorii prawa. 
W latach 1965-1998 wykładowca UMK, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
s. 401.
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swoich bliskich znajomych i tworzyła się maleńka fi lia jakiegoś Uniwersytetu Izraelskiego 
i diaspora żydowska.

Za takie postawienie sprawy jestem Władysławowi Gomułce szalenie wdzięczny”.
Wczoraj rozmawiałem w Collegium Maius z drem Głuchowskim oraz doktorem Drgasem41 

(adiunkt Katedry Prawa Finansowego UMK). Dr Głuchowski: „Najwięcej szumu i słusznie 
narobili studenci Wydziału Prawa i Wydziału Humanistycznego. Czy mamy Konstytucję? 
Mamy, więc musimy ją szanować. Jakże mamy oceniać wystąpienie studentów jako niesłuszne, 
jeżeli studenci domagają się poszanowania praworządności socjalistycznej. Pojęcia wolności, 
poszanowania prawa to nie tylko abstrakcja – to konkret. A nasze władze chcą w tym 
widzieć jedynie pustą abstrakcję. Studenci naszego Wydziału Prawa udzielili miejscowym 
włodarzom solidnego napomnienia. (…) Początkowo »przytomna« postawa organów Milicji 
Obywatelskiej, zachowali się cholernie »dobrze« i dlatego popsuli studentom szyki. Stali jak 
psy gończe i udaremnili każde posunięcie studenckie. Jakby na to jeszcze nie patrzeć władze 
nigdy nie odrobią utraconego autorytetu. Władysław Gomułka rozminął się całkowicie ze 
społeczeństwem i zdaje sobie dobrze z tego sprawę.

Milicja dała u nas pokaz „swych umiejętności”. Gdyby było tak jak w Warszawie – byłaby 
„wielka draka”. Milicja i Służba Bezpieczeństwa działały cholernie sprytnie. Ale jedno jest 
pewne – studenci rozszyfrowali wielu donosicieli. Przy okazji policzą się z nimi na pewno”.

Rozmawiałem także z drem Bojarskim (były zakonnik, obecnie pracownik Wydziału 
Prawa – Katedra Prawa Rzymskiego): „Na prymasa Polski, kardynała Wyszyńskiego42 różne 
siły wywierały szalony nacisk), ażeby stanął po stronie studentów i dokonał wypowiedzi 
publicznej. Studenci wysyłali odpowiednie petycje do prymasa. Domagają się tego liczni 
księża. Prymas i duchowieństwo są całkowicie po stronie studentów, ale zachowywać się 
będą wstrzemięźliwie z  tej prostej przyczyny, ażeby pomóc studentom. Gdyby prymas 
złożył odpowiednie oświadczenie – cały ruch studencki zostałby publicznie okrzyczany jako 
antysocjalistyczny”. 
A oto przekazany 24 marca 1968 r. donos Mariana Borzestowskiego, zawierający 

informacje z dnia poprzedniego: zawiera on wypowiedź bliżej nieznanej siostrzenicy 
jego szwagierki (studentki UMK) oraz profesora Wojciecha Hejnosza:

 W dniu wczorajszym rozmawiałem ze swoją szwagierką, której siostrzenica jest 
studentką i roku polonistyki UMK. Według relacji tejże siostrzenicy grupa studentów 
Wydziału Humanistycznego była u oo. jezuitów i została przyjęta przez duszpasterza 
akademickiego. Na zapytanie studentów jak mają postępować, czy mają popierać w dalszym 
ciągu wystąpienia młodzieży warszawskiej duszpasterz odpowiedział: „Nic wam nie mogę 
doradzić. Jesteście pełnoletni i sami musicie podjąć decyzję. Musicie jednak przede wszystkim 
pamiętać tym, że jesteście Polakami. Na to studenci z okrzykiem: »Ojcze, już wiemy co mamy 
robić!«”. Dalej, według relacji tejże siostrzenicy, na wielu zajęciach, gdy studenci podchodzili 
do tablicy, przerywając normalny tok studiów i pisali na niej hasła solidarnościowe, żaden 
z pracowników naukowych nie protestował.

 Wczoraj byłem w domu u profesora Hejnosza. W obecności żony profesora Hejnosza 
odbyła się dyskusja. Profesor Hejnosz bardzo wzburzony oświadczył: „To co się dzieje 
w Polsce jest bezprawiem wołającym o pomstę do nieba. Władze centralne, a zwłaszcza 
Wiesław Gomułka i  Gierek potracili chyba całkowicie głowę. Jak można było nawiązywać 
do najgorszych wzorów faszystowskich? Jak można wprowadzać zasadę kolektywnej 

41  Docent Eligiusz Drgas (ur. 1925 r.) – prawnik, pracownik UMK w latach 1961-1991. W latach 1986–
1987 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK, specjalista w zakresie prawa fi nansowego, 
Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 174; https://pl.wikipedia.org/wiki/
Eligiusz_Drgas, odczyt z dn. 5.05. 2018 r.

42  Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) - w okresie Powstania warszawskiego pod pseudonimem 
„Radwan III” był kapelanem Grupy AK Kampinos, działającej m.in. w Laskach, oraz szpitala 
powstańczego. Następnie biskup lubelski w latach 1946-1948, później arcybiskup metropolita 
gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Stefan_Wyszy%C5%84ski, odczyt z dn.4.05.2018 r.
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odpowiedzialności? Tę zasadę w całej rozciągłości stosowali hitlerowcy. Mało tego, w sposób 
zdecydowany rozprawiono się z robotnikami Nowej Huty, solidaryzującymi się ze studentami. 
Ponad 100 osób pokąsanych przez psy musiało szukać pomocy lekarskiej.

 Otrzymałem list od profesora Vetulaniego43 (z Krakowa) oraz profesora Leśnodorskiego 
z  Warszawy (dziekana Wydziału Prawa). W sposób niedwuznaczny dają do zrozumienia po 
czyjej stronie jest racja. Ostatnie pociągnięcia rektora Politechniki Dionizego Smoleńskiego44 
wykazały, że jest on po prostu „szmatą” na usługach administracji państwowej. Jego 
wystąpienia w sprawie zamknięcia uczelni by zmusić studentów do opuszczenia gmachu 
Politechniki nie mają sobie równego w dziejach uniwersytetów w ogóle.

Studenci nie pozwolili przerywać akcji. Mają dobre pozycje wyjściowe. 
Wspomniany przez studentkę duszpasterz akademicki to zapewne jezuita ojciec Władysław 

Wołoszyn, który pełnił tę funkcję w Toruniu w latach 1963-1988”45.
Donos z 25 marca 1968 r. (przekazany Służbie Bezpieczeństwa 26 marca 1968 r.) 

zawierał wypowiedzi docenta Witora Kornatowskiego, doktora Władysława Bojarskiego 
oraz Janusza Justyńskiego (wszyscy z Wydziału Prawa UMK):

W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych byłem u doc. dr Wiktora Kornatowskiego, 
gdzie spotkałem także mgra Justyńskiego oraz dra Bojarskiego. Komentowano oczywiście, 
między innymi, sytuacje na uczelniach.

Dr Wiktor Kornatowski: „Władze na pewno, zgodnie z „wolą” ludu (vox populi, vox Dei) 
wyciągną konsekwencje w stosunku do wielu naukowców i co dziwne niektórzy z nich cieszyli 
się olbrzymim wprost poparciem najwyższych czynników w państwie. Osoby te decydowały 
do niedawna o kierunku nauk humanistycznych. Jakikolwiek sprzeciw był traktowany jako 
wystąpienie antypaństwowe (vide Żółkiewski46, Schaff , Baumann, Brus47). Teraz te idole runęły. 
Młodzież studencka jest już zupełnie skołowacona. Przychodzą do mnie studenci i  mówią: 
Panie profesorze, w co mamy wierzyć? Przecież do niedawna uczyliśmy się z książek Schaff a, 
Baumanna, Brusa i wielu wielu innych. Dzisiaj mówią nam: to wrogowie Polski Ludowej 
i młodzież ma rację. Bo te rzeczy ustala się w sposób arbitralny. Dzisiaj tak, jutro siak.

Poza tym prasa kłamie w sposób bezprzykładny. Mówi mi np. prof. Hutnikiewicz48. 

43  Profesor Adam Joachim Vetulani (1901-1976) - historyk prawa specjalizujący się w historii prawa 
kanonicznego, wieloletni kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w latach 1946–1948 dziekan Wydziału Prawa tej uczelni. Przyjaźnił się z kardynałem 
Karolem Wojtyłą, https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Vetulani, odczyt z dn. 5.05.2018 r.

44  Profesor Dionizy Smoleński (1902-1984) - specjalista z zakresu teorii spalania, materiałów 
wybuchowych oraz balistyki wewnętrznej, profesor Politechniki Wrocławskiej i Politechniki 
Warszawskiej. W latach 1952-1960 rektor Politechniki Wrocławskiej, w latach 1965-1969 rektor 
Politechniki Warszawskiej, https://pl.wikipedia.org/wiki/Dionizy_Smole%C5%84ski, odczyt z dn. 
12.06.2018 r.

45  Zob. W. Polak, Najtrudniejsze egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001, s. 18-21.

46  Profesor Stefan Żółkiewski (1911-1991) – krytyk literacki, pisarz, polityk związany z PZPR. 
Odpowiedzialny za stalinizację polskiej kultury. Współzałożyciel i w latach 1948-1953 dyrektor 
Instytutu Badań Literackich PAN, do 1968 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1956–
1959 minister szkolnictwa wyższego, w latach sześćdziesiątych XX w. zwolennik liberalnych reform 
w Polsce. W 1968 r. poparł protest młodzieży i został usunięty z KC PZPR, https://pl.wikipedia.org/
wiki/Stefan_%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewski, odczyt z dn. 4.05.2018 r.

47  Profesor Włodzimierz Brus (1921-2007) - polski ekonomista żydowskiego pochodzenia. Od 
1944 r. służył w armii Berlinga, jako ofi cer polityczny. Następnie był ofi cerem Głównego Zarządu 
Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego. Od 1954 r. był także profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pracował również w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR. Działacz PZPR. 
W 1968 r. wyemigrował na Zachód, wykładowca kilku uniwersytetów, m. in. w Oxfordzie, https://
pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Brus, odczyt z dn. 4.05.2018r.

48  Profesor Artur Hutnikiewicz (1916-2005) – historyk literatury polskiej, pracownik UMK od 
1946 r. Od 1981 r. do 1986 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMK. Jeden 
z najwybitniejszych znawców literatury okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, 
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Dyrektor Balicki49 z Ministerstwa Kultury i Sztuki w długim elaboracie usiłował tłumaczyć 
konieczność zdjęcia z afi sza »Dziadów«. Powołał się przy tym na jeden z przedwojennych 
artykułów Słonimskiego50 na temat »Dziadów« ”. Słonimski miał w nim napisać: „Dziady 
są dziedzictwem kłopotliwym” i co się okazuje: zgłosiło się do mnie – jak powiedział mój 
rozmówca – bardzo dużo studentów, którzy pokazali mi ten artykuł i powiedzieli: Słonimski 
mówi rzeczywiście o tym, że sztuka ta jest dziedzictwem kłopotliwym, ale dodaje, dla tyranów 
i dyktatorów. Co ja mam tym studentom powiedzieć?

Pewnie to, że słowa wypowiedziane przez osoby aktualnie znajdujące się na szczytach 
hierarchii partyjnej są »święte«, a gdyby fakty się ze słowami nie pokrywały, biada faktom”.

Mgr Justyński: „Zajmuję się doktrynami politycznymi na przestrzeni wieków. Na 
przestrzeni dziejów na tym odcinku spotykamy się z najróżnorodniejszymi koncepcjami. Ale 
zawsze, ilekroć spotykam się ze słowami, że interesy czy cele jednej tylko partii politycznej, 
jej koncepcje, jej ideologia mają utożsamiać cały naród – wtedy odczuwam, że to tania 
demagogia. Z takim zjawiskiem mamy właśnie do czynienia w obecnych czasach. To wzbudza 
także nieufność całego młodego pokolenia”.

Dr Bojarski: „Miałem informacje, że Episkopat Polski nie zabierze głosu w sprawie ostatnich 
wydarzeń. Ale na Prymasa wywierano potężny nacisk, aby nie pozostał obojętny na to co się wkoło 
nas dzieje. Episkopat zabrał głos. Odpowiednie oświadczenie odczytano z ambon w niedzielę. 
Podziwiać należy rozwagę Episkopatu. Zrobiono to bardzo roztropnie z dużym wyczuciem 
taktu. A przecież Kościół był w dogodnej sytuacji i mógł zachować się zupełnie inaczej. Mógł z 
powodzenie zaatakować. Były takie głosy i takie koncepcje, ale zwyciężyła rozwaga”.

Gdy docent Kornatowski pozostał tylko z żoną, synem i ze mną oświadczył: „Sytuacja 
na wszystkich uczelniach w Polsce jest bardzo nieprzyjemna. Doszło i dochodzi stale jeszcze 
do konfrontacji postaw. Towarzystwo na szczycie powinno już znać prawdziwe nastroje 
społeczeństwa, a zwłaszcza naukowców i młodzieży. Zwolnienie ze stanowisk kilkunastu 
profesorów niczego nie załatwia. Przecież moralnego poparcia ruchowi studenckiemu udziela 
zdecydowana większość profesorów. To są fakty. W naszej uczelni oburzeni są wszyscy już 
od dawna »pociągnięciami« Łukaszewicza. Jego autorytet nie jest oparty ani na elementach 
naukowych, kulturalnych, intelektualnych. Jest to autorytet »stupajki«. Gdyby nie istniało 
wsparcie z zewnątrz, jego autorytet rozsypałby się jak domek z kart a jego słownictwo, którym 
posługiwał się w »dyskusji« ze studentami w rozmowach prywatnych to słownictwo człowieka 
o mentalności alfonsa. Studenci na długo sobie go zapamiętają. W tej chwili jest górą, bo ma za 
sobą arsenał środków administracyjnych.

Pomimo zdławienia wystąpień studenckich jedną rzecz zrobiono porządnie. Rozpisano 
wybory do Zrzeszenia Studentów Polskich. To zapewne nieco zneutralizowało ruch studencki. 
Dobrze się jednak stało, że na czele Zrzeszenia Studentów Polskich stanął Józef Siemiątkowski. 
Chyba sobie dobrze przypomina, jak to było z dostaniem się na studia. Dwukrotnie zdawał bez 
rezultatu. (…) Pomógł mu Pelplin51. Chyba wie pan kto to załatwiał.

Jedno jest pewne. Trzeba roku, a być może dłuższego nawet czasu, żeby władzom udało 
się jako tako „zagłuszyć” wydźwięk ostatnich wydarzeń. Mnie się osobiście i wielu kolegom 

szczególnie twórczości Stefana Żeromskiego, Jana Lechonia, Marii Dąbrowskiej i Stefana 
Grabińskiego, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 273, https://
pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Hutnikiewicz, odczyt z dn.6.06.2018 r. 

49  Stanisław Witold Balicki (1909-1978) – w latach 1952-1953 dyrektor Państwowego Instytutu 
Wydawniczego, w latach 1954-1956 dyrektor Central nego Zarządu Teatrów . W latach 1957-1964 był 
dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie. W latach1965-70 dyrektor generalny w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki, http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/57795/stanislaw-witold-balicki, odczyt 
z dn. 6.05.2018 r.

50  Antoni Słonimski (1895-1976) - polski poeta żydowskiego pochodzenia, także dramatopisarz, 
prozaik, felietonista. W latach 1956-1959 prezes ZLP. Prowadził działalność na rzecz inicjatyw 
opozycyjnych. Np. w 1975 r. był jednym z sygnatariuszy Memoriału 59 oraz Listu 14 w 
proteście przeciw planowanym zmianom w konstytucji PRL, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Antoni_S%C5%82onimski, odczyt z dn. 6.05.2018 r.

51  Tzn. Kuria Biskupia Chełmińska w Pelplinie.
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wydaje rzeczą przesądzoną, że I sekretarz KC będzie musiał odejść. Tak jak w Czechosłowacji 
odszedł Novotný52. Bowiem przepaść pomiędzy Gomułką a narodem jest olbrzymia”.
Uzupełnieniem poprzedniego donosu był donos także z 25 marca 1968 r., w którym 

„Prus” przekazał wypowiedź doktora Bogdana Michalskiego53 z Wydziału Prawa UMK: 
Wczoraj na ulicy spotkałem i rozmawiałem długo z drem Michalskim asystentem byłego 

dziekana, a obecnie profesora Wydziału Prawa – Kunickiego54. Oto co powiedział:
 „Podróżowałem ostatnio nieco po Polsce. To co widziałem na licznych uczelniach napawa 

mnie optymizmem. Tak trzeba było postąpić już dawno. Zrobiono słusznie, nie atakowano 
socjalizmu, a jego liczne »rany i owrzodzenia«. Wrzód nie pękł, ale został już lekko draśnięty. 
Dalsze nakłucia doprowadzą do pęknięcia.

Opowiadał mi mój teść znający dobrze otoczenie księdza Prymasa, że ten ostatni przezywał 
ciężkie chwile. Całym sercem był po stronie studentów, a nie mógł tego publicznie ujawnić. To, 
co powiedziano w niedzielę, to tylko drobna cząstka tego co chciano powiedzieć. Obecnie, jak 
nigdy dotąd ujawniła się olbrzymia sprzeczność pomiędzy katolicką, wolnościową, olbrzymią 
większością społeczeństwa, a ateistycznym, terrorystycznym, dyktatorskim kierownictwem 
państwowym i partyjnym. Bo wiece robotnicze wywołują tylko uśmiech politowania. Studenci 
się z tego śmieją. Takie wiece zwoływano po wypadkach poznańskich. A później okazało się, że 
nie tak. Bo Władysław Gomułka, gdy dochodził do władzy musiał w sposób odmienny, zgodny 
z  rzeczywistością interpretować Poznań. Dzisiaj ustawił się tam w roli »znienawidzonego« 
dyktatora.

Jedno jest pewne. Ataki na Kościół odpadną w tej chwili całkowicie. Trzeba najpierw 
»zalizać« niezaleczone rany”.
W donosie z 27 marca 1968 r., przekazanym dzień później Marian Borzestowski 

przytacza opinie profesora Jerzego Śliwowskiego55:
W dniu wczorajszym byłem na kolacji z prof. dr Śliwowskim. Niżej ciekawsze wypowiedzi: 

„Byłem naocznym świadkiem wydarzeń warszawskich. Można powiedzieć, że na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego 80% profesorów popierało więcej lub mniej aktywnie ruch 
studencki. Prof. Bogusław Leśnodorski56 (mój serdeczny znajomy, obecnie dziekan Wydziału 
Prawa) był w ścisłym kontakcie z Wydziałem Filozofi cznym i chciał także spowodować podjęcie 
odpowiedniej uchwały przez Radę Wydziału Prawa. Bardzo pomagał studentom profesor 
Władysław Sobociński57, u którego w domu odbywały się zebrania, gdyż profesor Sobociński 

52  Antonin Novotný (1904-1975) – I sekretarz Komunistycznej Partii Czechosłowacji (1953-1968) 
i  prezydent Czechosłowacji (1957-1968). Stalinista, sprawował represyjne rządy, utrzymując 
ścisłą zależność Czechosłowacji od ZSRR, https://pl.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_
Novotn%C3%BD, odczyt z dn. 6.05.2018 r.

53  Doktor Bogdan Michalski (ur. 1931), prawnik, specjalista od prawa prasowego, wykładowca 
na Wydziale Prawa UMK w latach 1967-1970, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, s. 462-463.

54  Profesor Aleksander Kunicki (1908-1984) – prawnik, specjalista od prawa cywilnego, wykładowca 
na Wydziale Prawa UMK w latach 1948-1950 i 1961-1967, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, s. 392.

55  Profesor Jerzy Śliwowski (1907-1983) – prawnik, specjalista od prawa karnego. W czasie okupacji 
działacz ruchu oporu, w 1944 r. aresztowany i skazany przez Niemców na karę śmierci, uciekł 
z  transportu. Po wojnie obrońca z urzędu zbrodniarzy hitlerowskich: Ericha Kocha, Ludwika 
Fischera, Ludwika Leista, Maksa Daume. Wykładowca UMK w latach 1948-1952 i 1959-1977. 
Przez 15 lat tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Kazus”, Pracownicy 
nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 684-685; https://pl.wikipedia.org/wiki/
Jerzy_%C5%9Aliwowski, odczyt z dn. 6.05.2018 r.

56  Profesor Bogusław Leśnodorski (1914-1985) – prawnik, historyk ustroju i myśli politycznej, 
nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Bogus%C5%82aw_Le%C5%9 Bnodorski, odczyt z dn. 10.05.2018 r.

57  Profesor Władysław Sobociński (1913-1995) - historyk państwa i prawa, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, http://www.ipsb.nina.gov.
pl/a/biografi a/wladyslaw-stanislaw-sobocinski, odczyt z dn. 4.05.2018 r.
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jak wiadomo jest poważnie chory już od dłuższego czasu i rzadko może pojawić się w uczelni. 
Ba, studentom pomagał także sam Juliusz Bardach58 (profesor zwyczajny Wydziału Prawa).

Zdymisjonowano kilkunastu profesorów i docentów. Szeregu z nich nie żałuję. Tacy ludzie 
jak Baczko59, Baumann, Brus czy Żołkiewski – a znam ich dobrze – to »szuje« niesamowite. 
Jeszcze do niedawna posiadali w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach »ius vitae ac 
vecis« (prawo życia i śmierci). Ale cała ta akcja, inteligentnemu człowiekowi musi nasunąć 
następujące refl eksje: Biada tym, którzy służą obecnym »panom«. Prędzej czy później »tacy 
panowie« dadzą im za całą służbę kopniaka w tylną część ciała. Kto służy »komunistycznej 
górze« ten najczęściej doczeka się »czarnej niewdzięczności«. Tak mówią głośno studenci! 
Tej władzy nie ma sensu służyć, gdyż jest to władza najbardziej bezlitosna, bezpardonowa, 
porzucająca »swych ludzi« w sytuacjach dramatycznych. Mówią do mnie moi seminarzyści: 
Panie profesorze! Dzisiaj mówi się o tym, że prof. Baczko krytykował prof. Kotarbińskiego60. 
Niegdyś go za to chwalono, dzisiaj czyni się prof. Baczce z tego tytułu zarzuty. Tak zmieniają 
się czasy. Dla marksistów nie ma więc rzeczy stałych, wszystko jest względne, wszystko jest 
podporządkowane aktualnej walce politycznej.

Od pewnego czasu mają miejsce w Warszawie procesy uczestników zajść. Bójcie się Boga, 
do czego są u nas zdolni niezawiśli sędziowie. To hańba w dziejach naszego sądownictwa!

Profesor Krajewski61 (dziekan Wydziału Prawa UMK) [sędzia Sądu Najwyższego – przypisek 
mój] jest także zdania, że te procesy są niepotrzebne. Władze muszą się czuć nietęgo, jeśli 
wytaczają procesy studentom lub nawet młodocianym. Obecnie na każdej uczelni trwa czystka: 
specjalni ludzie siedzą w dziekanatach i wyszukują w teczkach studentów uczestników zajść. 
Chodzi o sankcje administracyjno-bytowe, o stosowanie sankcji w odniesieniu do rodziców. 
(…) O co tutaj chodzi? Chodzi obecnie o sterroryzowanie studentów i inteligencji. Ale studenci 
stworzyli system samoobrony. Deszyfrowania donosicieli. Spotyka ich bojkot towarzyski. Byłoby 
najlepiej gdyby te nazwiska udało się podać do wiadomości całej społeczności akademickiej. 
A w ogóle rzecz dojrzała do tego, ażeby zajęła się niektórymi aspektami ostatnich wydarzeń 
Komisja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.
A oto donos „Prusa” z 29 marca 1968 r.:

„Przytaczam kilka wypowiedzi mgra Andrzeja Marka62 (rozmowa miała miejsce 
dzisiaj w Collegium Maius na korytarzu) (starszy asystent Katedry Postępowania Karnego): 

58  Profesor Juliusz Bardach (1914-2010) – historyk ustroju i prawa, https://pl.wikipedia.org/
wiki/Wydzia%C5%82_Prawa_i_Administracji_Uniwersytetu_Warszawskiego wykładowca 
Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN. Autor prac z zakresu ustroju i prawa dawnej Polski 
i Litwy i parlamentaryzmu polskiego, https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Bardach, odczyt z dn. 
6.05.2018 r.

59  Profesor Bronisław Baczko (1924-2016) - fi lozof, socjolog, historyk myśli społecznej, wykładowca 
Uniwersytetu Warszawskiego (1952–1968). W trakcie wydarzeń marcowych 1968 r. zwolniony 
z  pracy, wyemigrował. Od 1973 r. związany z Uniwersytetem Genewskim. Na początku lat 
pięćdziesiątych XX w. ortodoksyjny marksista, potem przeszedł na pozycje rewizjonistyczne, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis% C5%82aw_Baczko, odczyt z dn.7.05.2018 r.

60  Profesor Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) - fi lozof, logik i etyk, nauczyciel i pedagog, pierwszy 
rektor Uniwersytetu Łódzkiego (1945-1949), prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 1957-1962. 
Był twórcą reizmu – materialistycznej koncepcji fi lozofi cznej, współtwórcą prakseologii - teorii 
sprawnego działania oraz autorem etycznej koncepcji opiekuna spolegliwego, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Tadeusz_Kotarbi%C5%84ski, odczyt z dn. 7.05.2018 r.

61  Profesor (wtedy docent) Jan Krajewski (1913-1978) – prawnik, specjalista w zakresie prawa 
cywilnego, postępowania nieprocesowego, międzynarodowego postępowania cywilnego, środków 
zaskarżania i kontroli orzeczeń. Wykładowca UMK w latach 1961-1973 i 1977-1978. Sędzia Sądu 
Najwyższego w latach 1956-1978. Dziekan Wydziału Prawa UMK w latach 1967-1969, Pracownicy 
nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 370-371.

62  Magister, następnie profesor Andrzej Marek (1940-2012) - prawnik, specjalista w zakresie 
kryminologii, prawa karnego i wiktymologii. Wykładowca UMK od 1964 r. Od 1978 r. do 1981 r. 
dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK, https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Marek_
(1940%E2%80%932012), odczyt z dn. 4.05.2018 r.; Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, s. 450.
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„Wspaniale zachował się na naszym Wydziale dziekan Krajewski [dziekan Wydziału Prawa 
UMK – przypisek mój]. Miał on doskonałe wyczucie sytuacji i bieżące informacje z Warszawy. 
Młodzież uznała, że całym sercem jest po jej stronie. Także docent Szyszkowski [prodziekan 
Wydziału Prawa – przypisek mój] zrobił co mógł w tych warunkach zrobić. Najwięcej serca 
okazał studentom docent Kornatowski, który przecież sam niegdyś czynnie zaprotestował 
przeciwko »dyktaturze ciemniaków« i złożył legitymację partyjną. Studenci dobrze o tym 
wiedzą. Znane jest powiedzenie doc. Kornatowskiego: »To, że nie awansuję na profesora jest 
dla mnie zaszczytem«. 

Fajnie zachował się także dr Naziębło63. Na nim też można polegać (…)”.
 Dnia 2 kwietnia 2018 r. „Prus” dostarczył donosy dotyczące dwóch adiunktów 

z Wydziału Prawa UMK:
W dniu wczorajszym rozmawiałem (w jego mieszkaniu) z drem Bulsiewiczem, jego żoną 

(dr Bulsiewicz adiunkt Katedry Postępowania Karnego UMK) oraz Głuchowskim (adiunkt 
Katedry Prawa Finansowego UMK).

Dr Bulsiewicz: „Studenci są wstrząśnięci decyzjami władz o zamknięciu szeregu kierunków 
studiów i o nowej rekrutacji. Pracownicy naukowi również. Właściwie jest to pociągnięcie 
bezprecedensowe. Komentuje się to mniej więcej w taki sposób: gdyby »wyrzuciło się« szereg 
studentów, byłby krzyk i w Polsce i zagranicą. A tak osiągnie się »odpowiednie« cele bez 
krzyku i bez hałasu. Zresztą władze polskie »nawiązują« tutaj do znanej w kapitalizmie 
instytucji lokautu. Oryginalność pociągnięcia polega jedynie na tym, że zastosowało się tę 
instytucję do zgoła innych celów. W związku z powyższym władze nasze powinny »pomysł« 
ten opatentować. Myśmy początkowo tak długo protestowali przeciwko przejściu doc. dra 
Salmonowicza64 z Krakowa do Torunia. Głównie jednak z tego powodu, że protegowali go 
doc. Zdrójkowski65 i prof. Śliwowski. A co się okazuje, postawa Salmonowicza jest wspaniała. 
Na tego człowieka w sytuacjach krytycznych można liczyć. W ostatnim czasie udzielał on 
maksymalnej pomocy studentom. Jeśli studenci Wydziału Prawa uratowali »honor« naszej 
uczelni to między innymi głównie dzięki poparciu doc. Salmonowicza. Jak on umiał dotrzeć 
do studentów – nie bezpośrednio, a pośrednio i to skutecznie. Poza tym mieliśmy zawsze 
serwis najnowszych wiadomości krakowskich.

Ponadto dobrze zachowali się także obaj dziekani: doc. Krajewski oraz doc. Szyszkowski. 
Zrobili co mogli w naszych warunkach. Więcej zdziałać nie byli w stanie”. 

Fantastycznie zachował się także dr Gilas66 (adiunkt Katedry Prawa Międzynarodowego). 
Studenci wiedzieli, że na niego mogą także liczyć. Miał on prawie wszystkie rezolucje uchwalone 
przez uniwersytety w Polsce. A było to lektura bardzo pouczająca (…).

Dr Głuchowski: „Mnie się osobiście wydaje, że dużo materiałów dotyczących ostatnich 

63  Doktor Jan Naziębło (1918-1973) - prawnik, wykładowca UMK w latach 1947-1954, 1961-1973, 
specjalista w zakresie prawa cywilnego, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
s. 499.

64  Docent, następnie profesor Stanisław Salmonowicz (ur. 1931 r.) – prawnik, historyk, specjalizujący 
się w historii prawa, ustroju, kultury polskiej, historii Pomorza i Torunia, Niemiec i Francji, historii 
nauki i historii II wojny światowej. W latach 1966-1972 oraz od 1981 r. wykładowca UMK. W 1972 
r. zatrudnił się w Instytucie Historii PAN, gdzie pracował do 2003 r., m.in. jako kierownik Zakładu 
Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. We wrześniu 1970 r. aresztowany z przyczyn politycznych, 
cztery miesiące spędził więzieniu, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
s.  605-606, https://pl.wikipedia.org/wiki /Stanis%C5%82aw_Salmonowicz, odczyt z dn. 
4.05.2018 r.

65  Profesor Zbigniew Zdrójkowski (1915-1995) – historyk państwa i prawa, specjalizował się m. in. w 
badaniu prawa sądowego w Polsce nowożytnej, prawa średzkiego, chełmińskiego i magdeburskiego, 
historii nauki prawa w Polsce. W czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej. Wykładowca 
UMK w latach 1945-1990,   s. 784-785.

66  Profesor (wtedy doktor) Janusz Gilas (ur. 1937 r.) – prawnik, wykładowca UMK od 1963 r., specjalista 
w zakresie prawa międzynarodowego i prawa morskiego, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, s. 215.
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wydarzeń nolens volens przeniknęło za granicę. To będzie duża bomba, gdy zacznie się ujawniać 
nazwiska »Judaszów«. Na niektórych już obecnie cierpnie skóra. Obecnie usiłuje się zastraszyć 
i studentów i środowisko naukowe. Na krótką metę to się na pewno uda, gdyż władze mają 
w ręku środki administracyjne. Ale jedno jest pewne: wszystkie tylko zakumulują olbrzymią 
falę nienawiści i oburzenia. Wszystko to będzie leżało na dnie serca, a w odpowiednim czasie 
wybuchnie.

Jedno jest pewne: władze przegrały walkę o młode pokolenie. Pokolenie to nie widziało 
ani kapitalizmu, ani innych izmów, jednak umie rzeczy obiektywnie ocenić i urządzić. Każdy 
myślący człowiek wie doskonale, że hasło walki z tzw. syjonizmem ma odwrócić uwagę 
społeczeństwa od istotniejszych rzeczy. Podobnie postępowali władcy III Rzeszy. Opowiada 
się przy tym doskonałą dykteryjkę, która opowiedział mi prof. Jaśkiewicz.67 Otóż – mówi się 
– Izrael prawdopodobnie odwoła wszystkich Żydów z Polski. I co wówczas będzie? Polska nie 
będzie miała ani rządu, ani generałów. Dlatego też z tym antysyjonizmem powinniśmy być 
bardzo, a bardzo ostrożni.

Profesor Hejnosz chodzi dumny jak paw. Mówi: każdy Żyd polski jest w większym 
stopniu lub mniejszym syjonistą. Już od dawna mówiłem, żeby z tym zrobić porządek. 
Wiesław Gomułka postawił zagadnienie grubo, grubo za późno. To bagno na uczelniach 
polskich należało już szybciej zlikwidować. Prawdę mówiąc ma rację. Jakie siły sprowadziły 
do Torunia takiego np. mgra Kreutza68, doc. Langa, dr. Schwarza69 i wielu, wielu innych. 
Oszczerstwem jest jednak twierdzenie zmierzające do łączenia wystąpień studenckich 
z poczynaniami syjonistów. To uwłaczające godności studenta polskiego.

Bardzo brzydko zachował się także mgr Marzec. Już studenci znajdą na niego sposób i to 
w najbliższym czasie”. 
 Dnia 10 kwietnia 1968 r. Marian Borzestowski dostarczył donosy zawierające 

wypowiedzi dr. Władysława Bojarskiego i mgr. Janusza Justyńskiego:
„W godzinach rannych spotkałem przed Collegium Minus dra Bojarskiego i  mgra 

Justyńskiego (dr Bojarski – adiunkt prof. Kolańczyka, mgr Justyński – starszy asystent 
Kornatowskiego).

Wypowiedź dr Bojarskiego: „Jedna instytucja wyszła wzmocniona z ostatnich wydarzeń 
– to Kościół. Okazuje się, że wszystkie inne ideologie są przemijające. Ich prawdy są 
prawdami- efemerydami. To, co dotąd było »dogmatem« w doktrynie marksistowskiej, 
pewnego dnia może się okazać »dogmatem«, ale wrogiej, imperialistycznej propagandy.

Wszyscy pracownicy naukowi ograniczali swoje zainteresowania do spraw wyłącznie 
wychowawczych i nie mogą bezkarnie powiedzieć tego co myślą. Wytworzona została 
absurdalna sytuacja w której obie strony są »dwulicowe«. Studenci wiedzą, że często profesor 
tak mówić musi, ale jego rzeczywista postawa jest inna. Dopóki nie usunie się tej przeszkody, 
dopóki nie będzie można swobodnie wyrażać swych myśli, dopóki będzie przepaść między 
słowami a czynami, dopóty takie wybuchy młodzieży zawsze będą miały miejsce. Sami 
profesorowie próbowali zerwać tamę milczenia, próbowali mówić – ale nazywano ich 
agentami syjonistycznymi. W światku naukowym całego kraju jest rzeczą oczywistą, że 
toczy się tam w klice partyjnej ordynarna walka o władzę. W walce tej wszelkie chwyty są 
dozwolone”.

67  Profesor Zbigniew Jaśkiewicz (1918-2008) prawnik, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (1946-1942, 1961-1970), Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, 
specjalista w zakresie prawa zarządzania gospodarką narodową i prawa fi nansowego, Pracownicy 
nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 302.

68  Andrzej Kreutz (ur. 1936) – prawnik, wykładowca na Wydziale Prawa UMK w latach 1961-1966, 
Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 374.

69  Docent, następnie profesor Andrzej Szwarc (1920- 2016) – prawnik, specjalista w zakresie 
kryminalistyki i kryminologii, wykładowca UMK w latach 1965-1967, https://pl.wikipedia.org/
wiki/Andrzej_Witold_Szwarc, odczyt z dn. 8.05.2018 r.; Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, s. 677.



127

Wydarzenia marca 1968 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

(...) w godzinach wieczornych był u mnie syn docenta Kornatowskiego (asystent). Oto co 
powiedział: 

„Słyszałem w szerszym gronie wystąpienie Józefa Cyrankiewicza70. Nasza zgodna opinia 
jest, że mówił całkowicie nie na temat. Interpelacja swoje – Cyrankiewicz swoje. Uczeń w szkole 
średniej – gdy pisze nie na temat dostaje 2. Premierowi widocznie wolno udawać człowieka, 
który nie może zrozumieć prostego pytania”.
Dnia 10 kwietnia 1968 r. „Prus” dostarczył Służbie Bezpieczeństwa zapis wypowiedzi 

profesora Jerzego Śliwowskiego z poprzedniego dnia: 
W dniu wczorajszym o godzinie 1600 spotkałem na ulicy prof. dr Jerzego Śliwowskiego. 

Niżej najważniejsze wypowiedzi: „Sensacja goni sensację. O tym, że Edward Ochab71 
musi ustąpić mówiłem Panu od dawna. Pomijając zasługi Edwarda Ochaba w roku 1956, 
gdy zręcznie doprowadził do utorowania Władysławowi Gomułce władzy i nie dopuścił w 
Polsce do powtórzenia się wydarzeń węgierskich. Edward Ochab w opinii »światłej« części 
społeczeństwa polskiego jest typowym reprezentantem człowieka wykonującego także w 
jakimś ułamkowym procencie „dyktaturę ciemniaków”. Przecież to była osoba, która nawet 
z kartki nie potrafi ła odczytać poprawnie tekstu przemówienia! I to była głowa państwa! 
Wracam z Warszawy. Tam aż huczy od plotek różnego rodzaju. W środowisku warszawskim 
(słyszałem to od prof. Bogusława Leśnodorskiego) krąży takie proroctwo: »Wiecie, że 
Władysław Gomułka ma żonę góralkę? Tak? Tak, ale z Góry Synaj«. W gmachu Uniwersytetu 
Warszawskiego kredą umieszczono napisy: »Przyjmę każdą pracę, ale tylko po syjoniście«. 
Jedno jest pewne! W obrębie Biura Politycznego toczy się bezpardonowa walka władzę. 
Wszystkie wydarzenia zewnętrzne są jedynie odblaskiem tej walki. W wyniku wystąpienia 
Edwarda Ochaba pozycja Władysława Gomułki została poważnie osłabiona. I sekretarz jest 
już obecnie politycznym trupem. Żadna galwanizacja nie przywróci mu życia. Powstaje 
pytanie kto będzie górą w Biurze Politycznym. Jeżeli do głosu dojdą pogrobowcy stalinizmu 
w Polsce dojdzie do wydarzeń rewolucyjnych”.

Prof. dr Śliwowski opowiedział mi dwa ordynarne kawały, krążące jego zdaniem 
w środowisku naukowym warszawskim i toruńskim (zob. załącznik nr 12).

Załącznik nr 12
Jedzie, jedzie wózek, Ma czerwone kółka,

    Siedzi na nim Breżniew72 Ciągnie go Gomułka.
Ciągnie go Gomułka, Ciągnie Wiesiu, ciągnie

    Aż go bolą jaja, Pewnie nie dociągnie
    Do pierwszego maja.

Boże, Boże co Plenum to gorzej
    A jak się polepszy
    To Gomułka spieprzy.

70  Józef Cyrankiewicz (1911-1989) – działacz socjalistyczny i komunistyczny, członek władz PPS 
i  PZPR, pięciokrotny premierPolski w latach 1947–1952 i 1954–1970, przewodniczący Rady 
Państwa w latach 1970-1972, https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Cyrankiewicz, odczyt 
z dn. 10.05.2018 r.

71  Edward Ochab (1906-1989) – polityk komunistyczny, I sekretarz KC PZPR w 1956 r. i przewodniczący 
Rady Państwa w latach 1964–1968, https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Ochab, odczyt 
z dn. 7.05.2018 r.

72  Leonid Breżniew (1907-1982) – działacz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W latach 
1964-1982 pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 
(w 1966 r. zmieniono nazwę urzędu na „sekretarz generalny”). Twórca tzw. „doktryny Breżniewa”, 
która zakładała ograniczoną suwerenność „państw wspólnoty socjalistycznej” i dopuszczała 
zbrojną ingerencję pozostałych krajów demokracji ludowej w wewnętrzne sprawy tego państwa, w 
którym zdaniem Moskwy zagrożone zostały „podstawy socjalizmu”, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Leonid_Bre%C5%BCniew, odczyt z dn. 6.05.2018 r.
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W donosie z 23 kwietnia 1968 r. „Prus” przekazał zapis wypowiedzi docenta 
Antoniego Czacharowskiego73 z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz profesora 
Wojciech Hejnosza z Wydziału Prawa:

W dniu 22 kwietnia br. godzinie 1900 był u mnie z wizytą doc. dr Czacharowski oraz prof. 
dr Wojciech Hejnosz. Niżej podaję charakterystyczne wypowiedzi moich rozmówców.

[doc. Antoni Czacharowski]: „Od dłuższego czasu, zwłaszcza w środowisku naukowym 
Wydziału Humanistycznego UMK toczy ciekawa, powiedziałbym arcyciekawa dyskusja. 
Powoli, powoli zaczyna się krystalizować sytuacja. Obecnie, różnymi kanałami dowiadujemy 
się, że motorem obecnego kursu, mającego na celu usunięcie różnej maści syjonistów 
z  naszego życia politycznego, administracyjnego i gospodarczego jest minister Moczar. 
To jest rewelacja. Dotąd przy każdej okazji usiłowano w środowisku naukowym zohydzić 
ministra Moczara. Obecnie ma on moją sympatię i popularność jego będzie wzrastała 
w naszym środowisku. Wiesław Gomułka nie był wcale »rzecznikiem odnowy«, ale został po 
prostu przyparty do muru wobec żelaznych argumentów ministra Moczara, który zgromadził 
materiały dyskwalifi kujące syjonistów, ukazujące ich odrażające oblicze.

Profesor Grudziński74 jest także zdania, że »odnowę« zawdzięczać należy wyłącznie 
ministrowi Moczarowi i ludziom z nim związanym. Gdyby minister Moczar okazał się nieco 
»liberalniejszy« w swoich wypowiedziach, szczęście wszystkich Polaków byłoby zupełne”.

Prof. dr Wojciech Hejnosz: „Studentom trzeba by powiedzieć, jak prawdziwie wygląda 
sytuacja. To, czego dowiedziałem się o roli ministra Moczara – było dla mnie i dla wielu 
kolegów zupełną rewelacją. Trzeba by głośno publicznie o tym mówić. Ludzie nie wiedzą, 
że to właśnie Moczar jest »autorem« nowego wiewu. Cholera, dojdzie jeszcze do tego, że 
zaczną głośno śpiewać hymny pochwalne pod adresem pionu bezpieczeństwa i milicji.

Dlaczego studenci nie są informowani o tym, jaka jest rola władz bezpieczeństwa i milicji 
w toku ostatnich wydarzeń? Prawda ta musi dojść do społeczeństwa. 
W donosie z 5 maja 1968 r. Maria Borzestowski przytaczał wypowiedzi doktora 

Eligiusza Drgasa75 oraz doktora Jana Głuchowskiego z Wydziału Prawa UMK:
W dniu wczorajszym rozmawiałem w Katedrze Prawa Finansowego UMK (Collegium 

Maius) w godzinach południowych z adiunktem drem Eligiuszem Drgasem oraz z adiunktem 
drem Głuchowskim.

Niektóre sformułowania dra Głuchowskiego: „Młodzież akademicka pozornie nie osiągnęła 
żadnego z celów o które walczyła, mam na myśli oczywiście cele rzeczywiste, a nie cele fi kcyjne 
podane przez prasę, radio, telewizję itd. Tylko pozornie. Przecież władze dokładnie wiedziały i 
wiedzą o co chodzi. Znają doskonale rzeczywiste nastroje mas. Ale władze nie sądziły, że znajdą 
się odważni, którzy zerwą z barierą milczenia. Wystąpienia studenckie wykazały, że w Polsce 
istnieje jeszcze odwaga cywilna. Powoli, choć z oporami władze będą musiały uwzględniać to, 
czego domagała się młodzież studencka. I to już jest kolosalny sukces.

Przy okazji uwaga. Jeden z moich kolegów był na spotkaniu ambasadora Związku 
Radzieckiego – Awierkija Aristowa76 z młodzieżą Wybrzeża. Otóż ambasador Aristow 

73  Docent, następnie profesor Antoni Czacharowski (1931-2015) – historyk-mediewista, specjalizujący 
się zwłaszcza w badaniu dziejów Pomorza, państwa krzyżackiego, miast europejskich, wykładowca 
UMK w latach 1955-2004, https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Czacharowski, odczyt 
z dn. 6.05.2018 r.; Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 144-145.

74  Profesor Tadeusz Grudziński (1924-2015) - historyk-mediewista specjalizujący się m.in. 
w dziejach wczesnośredniowiecznej Europy i Polski, wykładowca UMK w latach 1949-1985, https://
pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Grudzi%C5%84ski, odczyt z dn. 3.06.2018 r.; Pracownicy nauki 
i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 245-246.

75  Docent Eligiusz Drgas (ur. 1925 r.) – prawnik, specjalista w zakresie prawa fi nansowego, wykładowca 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1961-1991. W latach 1986–1987 dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji, https://pl.wikipedia.org/wiki/Eligiusz_Drgas, odczyt z dn. 8.05.2018 r.; Pracownicy 
nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 174.

76  Awierkij Aristow (1903-1973) – polityk i dyplomata radziecki. Od lutego 1961 r. do lutego 1971 r. 
ambasador ZSRR w PRL. W latach 1971–1973 ambasador ZSRR w Austrii, https://pl.wikipedia.org/
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oświadczył zdecydowanie, że nigdy ambasada radziecka nie interweniowała w sprawie 
zdjęcia z afi sza »Dziadów«, tak jak to jej usiłowano imputować. Władze polskie zrobiły to 
więc z własnej inicjatywy. Chciały być po prostu bardziej katolickie od samego papieża. To 
trzeba by podać do wiadomości publicznej!

Wśród wielu studentów, z którymi się ostatnio spotykałam, dyskutowano sprawę 
wicepremiera Szyra77. Jest publiczną tajemnicą, że Eugeniusz Szyr odznacza się wielkopańskimi 
manierami i „dygnitarskim” stosunkiem do ludzi prostych. Kilka osób, które prosiły 
o interwencję Szyra, jak posła ziemi bydgoskiej spotkały się z takim przyjęciem, że nigdy tego 
przyjęcia nie zapomną. Prawdopodobnie studenci rozmawiać będą w tej sprawie z docentem 
Symonidesem78. Chodzi o to, żeby odwołać Eugeniusza Szyra jako posła ziemi bydgoskiej.”

Dr Eligiusz Drgas: „To jest słuszne. Skądinąd wiem, że wobec przebiegu ostatnich wydarzeń 
Eugeniusz Szyr zajął postawę wyczekującą.

»Czystka« na szczycie objęła szereg osób i słusznie. Te posunięcia zostały zaakceptowane 
przez 90% kadry naukowej w Polsce. Ale my wszyscy domagamy się, ażeby chwasty powyrywać 
także w naszej uczelni. Dlaczego akcji usuwania „syjonistów” różnej maści nie przeprowadza 
się na niższym szczeblu? Dlaczego nie stawia się kropki nad i? Dlaczego taka połowiczność? To 
pytanie jest w naszym środowisku bardzo akcentowane. Władze centralne muszą na to pytanie 
odpowiedzieć (.…).
Ostatnia dłuższa wypowiedź dotycząca marca 1968 r. została zapisana przez „Prusa” 

w donosie z 22 maja 1968 r.:
W dniu wczorajszym odbyłem w godzinach popołudniowych rozmowę (w gabinecie 

w Collegium Maius) z dziekanem Wydziału Prawa docentem doktorem Krajewskim, który 
niezależnie od funkcji dziekana pełni także obowiązki sędziego Sądu Najwyższego.

Poniżej najważniejsze wypowiedzi: „Sytuacja na Wydziale Prawa – powiedzmy sobie to 
szczerze – nie jest najlepsza. Nie inaczej wygląda sytuacja w całej uczelni toruńskiej, a także we 
wszystkich uczelniach polskich. Wśród pracowników naukowych – nie mówiąc już o studentach 
– panuje duże rozgoryczenie. Wystąpienia studenckie bowiem wykazały, że niestety nie 
można liczyć ze strony władz na żadne pociągnięcie »liberalizacyjne«. Nie buduje się u nas 
niestety socjalizmu, który da się lubić. Ten ewidentny fakt, nie wymaga w ogóle udowodnienia. 
Najgorsze jest zakłamanie. Jak tu wychowywać młode pokolenie, jeśli nie można na zadawane 
pytania udzielić prawdziwej, wszystko wyjaśniającej odpowiedzi. Młodzież czuje, że się ją 
okłamuje. Czuje, że wychowawca nie mówi prawdy, bo prawdy powiedzieć nie może. Studenci 
stale stawiają nam pytania: dlaczego o faktach, podawanych ostatnio w radio, prasie i telewizji 
nie wolno było mówić wcześniej? Dlaczego dopuszczono do tego, że kluczowe stanowiska 
państwowe obsadzone były przez różnego rodzaju kosmopolitów »syjonistycznej maści«, 
którzy nigdy prawdziwie nie kochali Polski i w każdej chwili gotowi byli ja opuścić, gdy tylko 
zaoferowano im intratniejsze posady lub tłuste synekury. Sami wiemy ilu na uczelniach było 
różnego rodzaju Baumanów, Langów, Brusów, Schaff ów, Nadolskich i wielu wielu innych.

A ile takich „gagatków” siedziało jeszcze i siedzi Sądzie Najwyższym w Warszawie. Nie 
operuję tutaj nazwiskiem, ale dość powiedzieć, że wszyscy ci ludzie uważają się za komunistów. 
Ale jakich komunistów. Jeden z najważniejszych sędziów warszawskich powiedział kiedyś 

wiki/Awierkij_Aristow, odczyt z dn. 6.05.2018 r.
77  Eugeniusz Szyr (1915-2000) – polityk komunistyczny, przewodniczący Państwowej Komisji 

Planowania Gospodarczego (1954–1956), minister budownictwa (1956), przewodniczący Komitetu 
Nauki i Techniki (1963–1968), minister gospodarki materiałowej (1976–1981) i wiceprezes Rady 
Ministrów (1959–1972). W latach 1952–1956, 1961–1969 i 1972–1976 był posłem na Sejm PRLI, III, 
IV i VI kadencji, https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Szyr, odczyt z dn.7.05.2018 r.

78  Docent, następnie profesor Janusz Symonides (ur. 1938) - prawnik, dyplomata, naukowiec. 
Specjalista w zakresie prawa międzynarodowego. Wykładowca UMK w latach 1959-1973. Od 1980 
r. do 1987 r. pełnił funkcję dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W latach 
1989–2000 był dyrektorem Departamentu Praw Człowieka, Demokracji i Pokoju UNESCO w Paryżu, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Symonides, odczyt z dn. 4.05.2018 r.; Pracownicy nauki i 
dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 660-661.
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w mojej obecności słowa: »Jestem komunistą i wszystko zrobię na rozkaz Polski. Jeśli każą mi 
dzisiaj tworzyć bandy – będę je tworzył. Każą mi do tych band strzelać – będę strzelał«. Taki 
to komunizm reprezentował sędzia Sądu Najwyższego – nota bene pochodzenia semickiego. 
Zakłamanie – jakie istnieje w Polsce sieje straszliwe spustoszenie wśród młodzieży. Młodzież 
toruńska i warszawska opowiada sobie kawał: Spotyka się Aleksander I [tak w oryginale! 
– W.P.] z Hitlerem oraz Napoleonem, wywiązuje się następujący dialog. Aleksander Wielki 
do Hitlera – gdybym miał twoją broń palną podbiłbym cały świat. Hitler do Napoleona – 
gdybym miał Polaków jako sprzymierzeńców, nikt nie zdołałby mi się oprzeć. Napoleon: 
gdybym miał polską »Trybunę Ludu« nikt nie dowiedziałby się o mojej klęsce pod Waterloo

Władze same kopią przepaść między sobą a społeczeństwem. Wszyscy wiemy doskonale, 
że w Czechosłowacji dokonują się globalne zmiany. Dlaczego nasza prasa nie przynosi żadnych 
informacji na ten temat? A młodzież chce wyjaśnień, domaga się ich. Odczytują jakieś listy 
Komitetu Centralnego PZPR w tej sprawie przeznaczone dla »wtajemniczonych«. A później 
krążą na ten temat najbardziej fantastyczne pogłoski. Jedno jest pewne. Czechosłowacja, w 
moim przekonaniu i przekonaniu moich kolegów znalazła się pod olbrzymią presją ZSRR, 
NRD, a także i Polski. To nie podlega najmniejszej wątpliwości. Społeczeństwo polskie nie 
chce odegrać narzuconej mu roli »żandarma« ortodoksji marksistowskiej. Kto zresztą wie 
co to jest ortodoksyjny marksizm (komunizm)? Chińczycy przecież twierdzą, że oni posiedli 
największe wtajemniczenie.

Władze mogą się cieszyć, że młodzież wykazała dużą rozwagę i nie rozkolportowała 
materiałów, jak najbardziej autentycznych – dotyczących naszych władz uniwersyteckich. 
Ja sam moderująco oddziaływałem na młodzież. Taki Wiesław Lang, Nadolski i Łukaszewicz 
mogą tylko ręce składać i modlić się do Boga, że miał ich w swojej opiece”.
Donosy „Prusa” wskazują, że duża część wykładowców Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika popierała protesty studenckie, chociaż nie było ich stać na czynne 
poparcie. Przychylnie na temat kontestującej młodzieży wypowiadali się: doc. Wacław 
Szyszkowski, prof. Aleksander Kunicki, prof. Wojciech Hejnosz, prof. Kazimierz 
Kolańczyk, doc. Jan Krajewski, dr Jan Głuchowski, dr Władysław Bojarski, dr Janusz 
Justyński, dr Bogdan Michalski. Wypowiedzi wskazują na dobrą orientację w kwestii 
walk fakcyjnych PZPR i  na zrozumienie roli Mieczysława Moczara w toczących się 
wypadkach. Można domyślać się, że owa orientacja wynikała głównie ze słuchania 
audycji zagranicznych rozgłośni, zwłaszcza Radia „Wolna Europa”. Z niektórych 
wypowiedzi wyłania się jednak wyraźnie uleganie antysemickiej propagandzie władz. 
Kilku pracownikom naukowym pochodzenia żydowskiego w wypowiedziach tych 
przypisuje się wręcz demoniczną rolę. Donosy „Prusa” wskazują wyraźnie, że miejscem 
największego fermentu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w marcu 1968 r. był 
Wydział Prawa. Tam pomocy studentom udzielał doc. Stanisław Salmonowicz, dr Janusz 
Gilas, docent Jan Krajewski, docent Wacław Szyszkowski. Protestujących studentów 
wspierał też duszpasterz akademicki, jezuita ojciec Władysław Wołoszyn.

 Wypadki marca 1968 r. nie miały tej skali i dramatyzmu, co wydarzenia w Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Zapadły jednak głęboko w pamięć zbiorową i są dzisiaj 
ważną częścią tradycji historycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
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Organizacje partyjne uczelni Trójmiasta wobec 
wydarzeń marcowych

 W 1968 r. w Trójmieście nie istniał formalnie żaden Komitet Uczelniany. Ten 
status organizacja partyjna w myśl statutu PZPR otrzymywała po przekroczeniu 
i  ustabilizowaniu się jej liczebności na poziomie 400 członków. Jednakże dla 
odróżnienia od innych organizacji stosowano zamiennie nazwy Komitetu 
Zakładowego (KZ) i Komitetu Uczelnianego (KU). Na potrzeby niniejszego artykułu 
będę się również posługiwać jednym i drugim określeniem1. 

Trójmiejski ośrodek akademicki obejmował sześć uczelni: Politechnikę Gdańską, 
Akademię Medyczną, Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Wyższą Szkołę Ekonomiczną, 
Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych oraz Państwową Wyższą Szkołę 
Muzyczną. Najważniejszą rolę odgrywały jedynie Politechnika Gdańska i Akademia 
Medyczna. Po 1956 r. osłabło znaczenie komitetów uczelnianych. Pewną okazję 
do podkreślenia pozycji politycznej tych organizacji i ich znaczenia w środowisku 
akademickim stanowiły kryzysy społeczne. Pośród nich szczególne miejsce zajmują 
wydarzenia marcowe. Do dziś doczekały się licznych publikacji. Prócz opracowań 
obejmujących całość tego złożonego zagadnienia2, rośnie liczba prac poświęconych 
protestom z perspektywy poszczególnych ośrodków akademickich, wśród których 
nie mogło zabraknąć Trójmiasta3. Wciąż brakuje natomiast opracowań poświęconych 
działalności uczelnianych organizacji partyjnych4.

Wybuch wojny sześciodniowej i wystąpienie Gomułki5 na VI Kongresie Związków 
Zawodowych 19 czerwca 1967 r. wywołały zauważalną zmianę postawy części 
członków komitetów uczelnianych. Owego zwrotu nie można jednak wiązać 
wyłącznie z osławionym przemówieniem I sekretarza KC, ale z ogólną atmosferą 
w partii tamtego czasu. Atmosfera ta rozlewała się na pozostałe struktury partyjne, 
czego osobliwym przykładem są sprawozdania z działalności KU przy gdańskiej 
Akademii Medycznej. Były one wygłaszane w czerwcu 1967 r. i w kolejnych 

1  Status KU jako pierwszej spośród z organizacji partyjnych Trójmiasta udało się uzyskać na 
Politechnice Gdańskiej w 1970 r. Rok później uzyskały go organizacje na AMG i UG.

2  Wśród licznych prac należałoby wymienić przede wszystkim: J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 
2006. Dalsze wskazówki bibliografi czne czytelnik znajdzie w najnowszych opracowaniach.

3  Najobszerniej pisał na ten temat M. Andrzejewski, Marzec 1968 w Trójmieście, Warszawa-Gdańsk 
2008. W ostatnim czasie ukazał się wybór dokumentów poświęconych wydarzeniom marcowym 
na Politechnice Gdańskiej, zob. Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach, wybór, wstęp 
i oprac. P. Abryszeński i D. Gucewicz, Gdańsk 2018.

4  Wśród opracowań podejmujących tę tematykę należy wymienić: P. Ośko, Za fasadą. Komitet 
uczelniany w strukturze PZPR i jego wpływ na zarządzanie kadrami w latach 1948-1968. Zarys problemu 
na przykładzie Politechniki Warszawskiej, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2016, nr 1, s. 56-111; E. Mania, 
Znaczenie POP PZPR w procesie sowietyzacji uczelni (1948–1956). Przypadek Uniwersytetu Poznańskiego, 
[w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011. Referaty, P. Gasztold-Seń i Ł. Kamiński (red.), Warszawa 
2012, s. 19-30; D. Magier, Podstawowe organizacje partyjne w systemie biurokratycznym Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, [w:] Dzieje biurokracji, t. 4, A. Górak, K. Latawiec, D. Magier (red.), 
Lublin-Siedlce 2011, 783-798; A. Drogoń, „Kierownicza rola PZPR” w strukturze powstającego w 1968 
roku Uniwersytetu Śląskiego i jej przełamanie, „Z dziejów Prawa”, 2009, t. 2, s. 199-227.

5  Por. interesujące rozważania M. Zaremby, Gomułka i piąta kolumna. U źródeł antysemickiej kampanii, 
[w:] Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę 
urodzin, J. Olaszek (red.), Warszawa 2017, s. 549-561.
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miesiącach, ale zawierają szereg niezwykle ostrych i dogmatycznych sformułowań. 
Pierwsze strony czerwcowego referatu wygłoszonego zapewne przez I sekretarza 
Stefana Smoczyńskiego zawierają komentarz do bieżących wydarzeń politycznych 
na świecie6. Być może ten ideologiczny wstęp miał stanowić specyficzną formę 
„wychodzenia przed szereg” kierownictwa KU tej uczelni.  

Atmosferę tę przykryły studenckie protesty, do których doszło w marcu 1968 r. 
Bezpośrednią przyczyną ich wybuchu było zdjęcie ze sceny Teatru Narodowego 
w Warszawie spektaklu „Dziady” w reżyserii Kazimierza Dejmka 30 stycznia 1968 r. 
Przeciwko tej decyzji zaprotestowała grupa warszawskich studentów. 8 marca 
na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się demonstracja w obronie 
Adama Michnika i Henryka Szlajfera, studentów usuniętych postanowieniem 
ministra Henryka Jabłońskiego. Warszawskie wystąpienia obserwowano z uwagą. 
Już na początku lutego 1968 r. przestrzegano komitety zakładowe na uczelniach 
przed możliwością organizowania protestów bądź zbierania podpisów przeciwko 
zdjęciu „Dziadów”7. Komitety w Trójmieście nie podejmowały żadnych działań, 
a przynajmniej w dokumentach brak na ten temat jakichkolwiek informacji.

Protest rozlał się na wiele ośrodków akademickich kraju. 12 marca na Politechnice 
Gdańskiej zorganizowano wiec poparcia dla warszawskich studentów. Kierownictwa 
KU PZPR Politechniki Gdańskiej organizacji młodzieżowych zwracały się z prośbą 
o udział przedstawiciela kierownictwa KW PZPR w tym wydarzeniu8. Na Politechnikę 
przybył sam I sekretarz Stanisław Kociołek. W czasie wydarzeń marcowych w całym 
kraju nie było bodaj podobnej sytuacji, aby wysoki przedstawiciel partii przyjął 
zaproszenie do udziału w tego rodzaju zgromadzeniu. Jak wiadomo, podczas wiecu 
Kociołek w sposób niezwykle arogancki zwracał się do zebranych studentów. 
Został wybuczany i wygwizdany, a w konsekwencji musiał ten wiec opuścić. 
Tego samego dnia w budynku klubu studenckiego „Żak” odbywało się zamknięte 
spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Adamem Rapackim, w  którym 
uczestniczyli przedstawiciele ZMS i ZSP. Pod gmachem zebrało się nawet 1,5 tys. 
studentów. Domagano się wolności słowa, wznoszono hasła antypartyjne, a wśród 
manifestantów pojawiły się transparenty, demonstracyjnie palono oficjalną prasę. 
Około godz. 20.00 oddziały milicji zaatakowały studentów. I właśnie zajścia na 
Politechnice Gdańskiej, a potem wydarzenia w dniu 12 i 13 marca nie pozostały bez 
wpływu na działalność organizacji partyjnych na uczelniach. Ich przedstawiciele 
mobilizowali szeregi do przeciwdziałania strajkom. Dlatego też, w kolejnych 

6  Archiwum Państwowe w Gdańsku, Oddział w Gdyni (APG Gdynia), KU PZPR przy AMG, nr 7, k. 28-
37, Sprawozdanie Egzekutywy KU PZPR przy Akademii Medycznej w Gdańsku za okres od 23 stycznia 
1966 r. do dnia 30 maja 1967 r. przedstawione na zebraniu POP w dniu 7 czerwca 1967 r., Gdańsk. 
Podobnie skonstruowano odczyt na temat wymiany legitymacji partyjnych, zob. Ibidem, k. 41-45, 
Referat Komitetu Uczelnianego PZPR przy Akademii Medycznej w Gdańsku na zebranie Podstawowej 
Organizacji Partyjnej – poświęcone wymianie legitymacji partyjnych – w dniu 29.11.1967 r., Gdańsk; 
Por także ibidem, k. 50-62, Referat Egzekutywy KU przy Akademii Medycznej w Gdańsku „Zadania 
POP w świetle Uchwał VIII Plenum KC PZPR”, 13.12.1967 r., Gdańsk (w posiedzeniu tym uczestniczył 
sekretarz KW Tadeusz Wrębiak); ibidem, [b.p.], Referat sprawozdawczy Egzekutywy KU PZPR przy 
Akademii Medycznej w Gdańsku wygłoszony w dniu 11 lutego 1968 r., Gdańsk. Autor referatu tak 
tłumaczył konstrukcję referatu: „Zebrania sprawozdawczego nie można rozpocząć bez oceny 
sytuacji politycznej w Partii, Kraju i świecie, aby na tej podstawie dokonać analizy naszej organizacji 
partyjnej, gdyż jak w żywym ustroju mała komórka, jaką jest uczelnia, w której pracujemy, żyje 
życiem uwarunkowanym ogólnymi zjawiskami”. Wszystkie te dokumenty wyszły zapewne spod 
pióra I sekretarza KU PZPR przy AMG Stefana Smoczyńskiego.

7  Archiwum Państwowe w Gdańsku (APG), KW PZPR, nr 2980, k. 75, Dalekopis z Wydziału Nauki 
i  Oświaty KC PZPR do Sekretarza Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, 
5.02.1968 r., Warszawa.

8  Mówił o tym na posiedzeniu KW PZPR w dniu 15 marca 1968 r. sam Stanisław Kociołek, APG, KW 
PZPR, nr 11544, k. 79, Przemówienie Stanisława Kociołka na Plenum Komitetu Wojewódzkiego.
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dniach, to jest 13 i 14 marca – na największych uczelniach: Politechnice Gdańskiej, 
Akademii Medycznej, Wyższej Szkole Ekonomicznej i Wyższej Szkole Pedagogicznej 
odbywały się zebrania organizacji partyjnych. Organizowano je z inspiracji Komitetu 
Wojewódzkiego – zresztą przedstawiciele KW w tych zebraniach uczestniczyli9. 

Pr zykładowo na zebraniu nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Pedagogicznej 14 marca 
1968 r. obecni byli sekretarze KW – Jerzy Hajer i Tadeusz Wrębiak. Ich obecność 
służyła nie tylko przekazaniu informacji na temat sytuacji, ale przede wszystkim 
mobilizacji szeregów partyjnych. Wrębiak podkreślił, że „dzisiejszym zadaniem 
jest walka polityczna”. Starano się wówczas przeciwdziałać zorganizowaniu wiecu 
studenckiego, jaki zapowiedziano na dzień następny. I sekretarz KZ Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej Janusz Sułocki zaproponował przyjęcie uchwały, w której członkowie 
partii mieli zobowiązać się do przeciwdziałania zamierzeniom studentów poprzez 
kontrolę obecności na zajęciach i nakłanianie studentów do zachowania rozwagi10. 
Pierwsze z nadzwyczajnych posiedzeń na Politechnice Gdańskiej odbyło się dopiero 
rankiem 15 marca, jednak obejmowało ono głównie formy działania i taktykę. 
Podstawową kwestią było zapobieżenie organizacji studenckiego wiecu. Kolejne 
zebranie zorganizowano tego samego dnia o godz. 15.00 z udziałem sekretarzy POP11. 
Sprawa rygoru obecności studentów na zajęciach padła na zebraniu 17 marca12.

Pomimo przeciwdziałania ze strony partii, wielu przeważnie młodych ludzi 
wyszło na ulice Gdańska. Doszło do największych w skali kraju wystąpień ulicznych, 
w których uczestniczyło 20 tys. osób13. Doszło też do starć z milicją. Do 15 marca 
zatrzymano 301 osób, w tym jedynie 40 studentów14. Użycie siły wobec protestujących 
zaogniło i tak już bojowe nastroje w środowisku akademickim. Rektorzy i sekretarze 
komitetów uczelnianych zostali przez KW PZPR w specjalnej korespondencji 
zobowiązani do czujności i gotowości oraz czuwania nad dyscypliną pracy wśród 
studentów i pracowników. Zobowiązano ich także do wyciągania konsekwencji 
wobec uczestników walk ulicznych15. W Akademii Medycznej, w odpowiedzi na tę 
korespondencję rozplanowano dwuosobowe dyżury członków KU na dni 16 i 17 
marca w systemie dwu- lub trzygodzinnym aż do godz. 22.0016.

Mniejsze organizacje partyjne oczekiwały na rozwój wydarzeń w kraju i zwracały 
się w stronę władz centralnych. Dlatego też oczywistym krokiem wydawało się 
opracowanie rezolucji poparcia tuż po oczekiwanym przemówieniu Władysława 

9  Ibidem, k. 88; Nadprogramowe posiedzenia Egzekutywy KU AMG miały miejsce 13 i 25 marca, 
jednakże nie dysponujemy ich protokołami. APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.] Lista 
zaproszonych aktywistów na posiedzenie egzekutywy KU PZPR przy AMG na dzień 25.03.1968 r., 
Gdańsk; ibidem, [b.p.], Lista obecności na posiedzeniu egzekutywy KU PZPR przy AMG w dniu 
25.03.1968 r., Gdańsk; Lista obecności na posiedzeniu z 13 marca, wbrew spisowi zawartości teczki, 
nie zachowała się.

10  APG Gdynia, KU PZPR na UG, k. 2-5, Protokół z zebrania POP [WSP] odbytego w dniu 14.03.1968 r. 
(zebrania nadzwyczajnego), Gdańsk. Nie zachowały się późniejsze protokoły. Kolejny nosi datę 
10 maja.

11  1968 marzec 15, Gdańsk – Protokół posiedzenia Komitetu Uczelnianego PZPR Politechniki 
Gdańskiej, [w:] Marzec 1968 na Politechnice…, s. 106-107.

12  APG Gdynia, KU PZPR przy PG, nr 14, [b.p.], Protokół z posiedzenia KU dnia 17.03.1968 r., Gdańsk.
13  Na wszystkich uczelniach Trójmiasta studiowało wówczas łącznie nieco ponad 20 tys. osób, z czego 

na studiach dziennych – 12,7 tys.
14  [1968 marzec 27], Gdańsk – Raport dzienny o stanie zatrzymanych w związku z protestami 

studenckimi w Gdańsku na 27.03.1968 r. [w:] Marzec 1968 na Politechnice…, s. 347.
15  APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.] Korespondencja do Rektorów I sekretarzy KU PZPR, 

16.03.1968 r., Gdańsk.
16  APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.], Lista dyżurów członków PZPR w dniach 16-

17.03.1968 r., Gdańsk.
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Gomułki, które miało miejsce w dniu 19 marca. 22 marca ogłoszono list egzekutywy 
KW PZPR, który miał stanowić rodzaj komentarza do ostatnich wydarzeń. Zawarta 
tam była krytyka pracy organizacji partyjnych oraz postawy kadry akademickiej17. 
Po ogłoszeniu tego listu niektóre organizacje partyjne przygotowały własne 
rezolucje, zbliżone do siebie w swej treści. Stały się one swoistą formą manifestacji 
politycznej. Ubolewano z powodu minionych wydarzeń, potępiano „wichrzycieli”, 
wyrażano solidarność ze stanowiskiem KC PZPR18. Uchwała podjęta przez członków 
partii z Akademii Medycznej 27 marca składała się z ośmiu punktów, w których 
prócz poparcia dla Gomułki, piętnowano inspiratorów zajść i domagano się ich 
surowego ukarania. Akcentowano potrzebę analizy pracy organizacji młodzieżowych 
i  zaostrzenie pracy ideowo-wychowawczej wśród studentów19. Podobną w treści 
uchwałę do studentów wystosowały też władze Akademii Medycznej 16 marca20.

Z kolei na Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej opracowano rezolucję 
o krótszej treści, jednak zawierającej wszystkie „niezbędne” elementy obecne już 
w wytycznych KW PZPR. Ze względu na jej rozmiary można ją zacytować w całości: 
„Członkowie POP PZPR przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku, 
zgromadzeni na zebraniu sprawozdawczym w dniu 23 marca 1968 r. wyrażają 
ubolewanie z powodu zajść, jakie miały miejsce w niektórych wyższych uczelniach 
Trójmiasta. Zebrani uważają, że wszelkie problemy nurtujące młodzież można 
rozwiązywać w drodze dyskusji, a nie wiecowań, które przynoszą szkodę dobremu 
imieniu studentów i całego społeczeństwa. Członkowie POP przy PWSM odgradzają 
się od wichrzycieli wszelkiego autoramentu i postanowili dołożyć starań, aby tak, jak 
dotychczas przez wzmożoną dyscyplinę pracy utrwalać właściwą postawę naukową 
i moralno-polityczną naszych studentów i pedagogów. Zebrani w pełni solidaryzują 
się ze stanowiskiem KC PZPR, wyrażonym w przemówieniu tow. Wiesława Gomułki 
wygłoszonym na naradzie aktywu partyjnego Warszawy w dniu 19 marca 1968 r.”21

Czy komitety zakładowe próbowały w tamtym czasie kreować własną politykę? 
Tak, choć była ona warunkowana decyzjami KW PZPR. Naciskane przez wojewódzką 
instancję partyjną, starały się wypełniać rolę nadrzędną względem władz uczelni, 
wpływając tym samym na proces decyzyjny. Przedstawiciele władz uczelnianych, 
w tym rektorzy (członkowie PZPR), biorąc udział w posiedzeniach organizacji 
partyjnych niejako podporządkowywali się nakreślonym planom i wytycznym, 
a także obligowali się do ich realizacji.

Sprawa wydarzeń marcowych zajmowała organizacje partyjne jeszcze 
wiele miesięcy po zdławieniu protestu. Dociekano przyczyn jego wybuchu. Do 
powtarzających się powodów, jakie wymieniano na zebraniach partyjnych, należy 
zaliczyć brak autorytetu partii wśród studentów, niedostateczne wyniki pracy 
wychowawczej oraz słaby rygor w odniesieniu do dyscypliny pracy na uczelni22. 
Uspokojeniu nastrojów na uczelniach towarzyszyła atmosfera pierwszych rozliczeń. 

17  APG, KW PZPR, nr 2492, k. 181, Do członków i kandydatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
województwa gdańskiego. List Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, Gdańsk.

18  APG Gdynia, KU PZPR przy PWSM, nr 2, [b.p.], Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
POP przy PWSM w Gdańsku z dnia 23.03.1968 r. Gdańsk.

19  APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.], Uchwała podjęta na zebraniu Podstawowej Organizacji 
Partyjnej przy Akademii Medycznej w Gdańsku w dniu 27 marca 1968 r., Gdańsk.

20  APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.] Odezwa Rektora i Senatu AMG do studentów, 
16.03.1968 r., Gdańsk.

21  AP Gdynia, KU PZPR przy PWSM, [b.p.], Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego POP przy 
PWSM w Gdańsku z dnia 23.03.1968 r., Gdańsk.

22  APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.], Protokół nr 6 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Uczelnianego PZPR przy AMG odbytego w dniu 30 marca 1968 r., Gdańsk.
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O ile początkowo oceniano, że komitety uczelniane pomimo początkowych 
trudności poradziły sobie z opanowaniem sytuacji23, o tyle wkrótce krytyka wobec 
tych organizacji stawała się coraz bardziej wyraźna24.

Wiele miejsca w publikacjach oraz w dyskusji publicznej poświęca się kwestii 
antysemityzmu w 1968 r. Warto więc na chwilę pochylić się nad nią, by spróbować 
zrozumieć intencje członków KU. Trzeba wszakże pamiętać, że sam „marcowy” 
antysemityzm wykraczał poza wydarzenia marcowe. Był równoległym procesem, 
który z różnym natężeniem wykorzystywano w różnych ośrodkach. W Trójmieście 
występował on w znikomej postaci. Nie wydaje się też, aby był on celem samym 
w sobie, a jedynie narzędziem służącym poszerzaniu posiadanych wpływów oraz 
rozdziału stanowisk po osobach usuniętych.

Pierwszym symptomem owej atmosfery w trójmiejskim środowisku 
akademickim była sprawa prof. Damazego Tilgnera i dra Zbigniewa Wiśniewskiego. 
Obaj zostali usunięci z uczelni na podstawie prywatnej korespondencji kierowanej 
do znajomych, w której krytykowali politykę PRL wobec konfliktu na Bliskim 
Wschodzie w czerwcu 1967 r. Tilgner był wówczas uznanym w świecie specjalistą 
technologii żywności. Ponieważ nawet sąd w PRL nie uznałby prywatnego listu za 
dowód w sprawie, postanowiono wykorzystać w tym celu narzędzia uczelniane 
poprzez wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. O ile w przypadku Wiśniewskiego 
sprawa potoczyła się błyskawicznie i zakończyła się usunięciem z Politechniki 
Gdańskiej25, o tyle sprawa Tilgnera znalazła swój finał 3 stycznia 1968 r. Członkowie 
Senatu Politechniki Gdańskiej (poza Ignacym Adamczewskim) opowiedzieli się za 
zwolnieniem uczonego z pracy. Wykonawcą i architektem całej akcji wymierzonej 
w Damazego Tilgnera był I sekretarz KU Józef Burzyński26. Nie może tu być mowy 
o postawie antysemickiej pracowników uczelni (Tilgner nie miał żydowskich korzeni 
lecz niemieckie) to jednak czerwiec 1967 r. stanowił preludium do wydarzeń, jakie 
rozegrały się w kraju niemal dziewięć miesięcy później. 

W trakcie oraz po wydarzeniach marcowych nie odnotowano żadnych podobnych 
zachowań względem pracowników Politechniki Gdańskiej. Inaczej na pozostałych 
uczelniach. Na filozofów Karola Toeplitza i Eustazjusza Bonikowskiego z Akademii 
Medycznej spadła krytyka z powodu ich wystąpienia na zebraniu partyjnym 
14  marca. Nie dysponujemy treścią tych wystąpień lecz można ją odtworzyć na 
podstawie dokumentacji zgromadzonej przez KU. Wiadomo, że wypowiedzi te padły 
w obecności studentów i były związane z niewłaściwym wyjaśnianiem zagadnień 
„syjonizmu”, czy ogólnym niedoinformowaniem na temat genezy i przebiegu 
wydarzeń27. Stanowiło to wystarczający argument do ich rozliczenia. Tę specyficzną 

23  W tym tonie wypowiadał się m.in. Tadeusz Wrębiak. 1968 marzec 21, Gdańsk – Fragment protokołu 
posiedzeniu Sekretariatu KW PZPR w Gdańsku dotyczący wstępnej oceny represji zastosowanych 
wobec uczestników wydarzeń marcowych, [w:] Marzec 1968 na Politechnice…, s. 286.

24  1968 marzec 21, Gdańsk – Fragment protokołu posiedzeniu Sekretariatu KW PZPR w Gdańsku 
dotyczący wstępnej oceny represji zastosowanych wobec uczestników wydarzeń marcowych, [w:] 
Marzec 1968 na Politechnice…, s. 305.

25  1968 styczeń 20, Gdańsk – Notatka prokuratora wojewódzkiego Jana Miklasa dotycząca sprawy dr. 
Zbigniewa Wiśniewskiego z Politechniki Gdańskiej, [w:] Marzec 1968 na Politechnice…, s. 48-49.

26  Damazy Tilgner został zrehabilitowany dopiero w 1986 r., a w 1992 r. przyznano mu doktorat 
honoris causa Politechniki Gdańskiej. J. Jakubowski, Dzień hańby, dzień chwały, „Dziennik Bałtycki”, 
25.09.1992 r., s. 5-6;  M. Andrzejewski, op. cit., s. 45-51; por. B. Szczepuła, Okno z widokiem na 
Politechnikę, Gdańsk 2014, s. 59-65; 1968 styczeń 20, Gdańsk – Notatka prokuratora wojewódzkiego 
Jana Miklasa dotycząca sprawy prof. Damazego Tilgnera z Politechniki Gdańskiej, [w:] Marzec 1968 
na Politechnice…, s. 45-47. Warto nadmienić, że Burzyński jako I sekretarz KU był bardzo dobrze 
obierany przez studentów. Wspominano go jako osobę życzliwą inicjatywom studenckim.

27  APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.], Notatki z zebrania POP w dniu 13 marca, Gdańsk.
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atmosferę wzmacniano na posiedzeniach KW PZPR. 22 marca Stanisław Kociołek 
grzmiał, że „ważne jest chyba to, aby uświadomić wszystkim członkom partii, 
jaka spoczywa na nich odpowiedzialność i na organizacjach partyjnych za dalszy 
ład i porządek za wychowanie młodzieży, a przy tym nie należy ukrywać, że takich 
członków partii jak Toeplitz28 i inni, tolerować w partii nie należy”29. Pięć dni później 
na zebraniu organizacji partyjnej Akademii Medycznej Barbara Krupa nazwała 
wypowiedzi swoich kolegów z uczelni prowokacją i „bardzo brzydką sprawą”, 
a także domagała się wyciągnięcia konsekwencji partyjnych wobec obu filozofów30. 

Na tym zebraniu 27 marca głos zabrali „oskarżeni” Eustazjusz Bonikowski i Karol 
Toeplitz. Pierwszy podkreślał nawet, że „wzorem osobowym człowieka dla niego 
jest tow. Krupa, jej bezkompromisowość, szczerość wobec idei i odwaga”. Toeplitz 
podkreślał natomiast swój krytyczny stosunek do poglądów Leszka Kołakowskiego. 
Podsumowując to zebranie sekretarz KW Tadeusz Wrębiak pochwalił członków KU 
za dojrzalszą postawę w porównaniu z partią na Politechnice Gdańskiej31. Zebranie 
to nie zamknęło jednak sprawy dwóch filozofów z Akademii Medycznej. W celu 
zbadania sprawy powołano zespół złożony z przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji 
Kontroli Partyjnej. Komisja ta zasugerowała wydalenie obu z partii oraz zalecała 
„spowodować nieangażowanie (…) do pracy dydaktycznej”32.

W twardej retoryce partyjnej prezentowanej na zebraniach organizacji partyjnych 
nie używano jednak wypowiedzi o charakterze otwarcie antysemickim, ale podkreślano 
różnice między „syjonizmem”, a żydowskim pochodzeniem. Do tego specyfi cznego 
tonu wypowiedzi przyłączali się również ci pracownicy naukowi, którzy później na 
fali antysemityzmu zostaną pozbawieni stanowisk. Najgłośniejszym przykładem jest 
sprawa Wiktora Taubenfl igela z Akademii Medycznej, który był zresztą członkiem 
egzekutywy KU33. Taubenfl igiel, uznany lekarz, a  także przedwojenny komunista 
i  uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, został zatrudniony w Akademii Medycznej 
dzięki znajomości z Grzegorzem Korczyńskim.

Specyficzne metody zastosowano wobec Ireny Szumilewicz, filozof z Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej. Działania przeciwko niej podjęto, zapewne z inspiracji 
KW PZPR, dopiero w maju 1968 r. Marek Andrzejewski zwraca uwagę na fakt, że 
w  przeciwieństwie do Politechniki Gdańskiej (sprawa Tilgnera i Wiśniewskiego), 
w obronie Szumilewicz wystąpiło kilku pracowników – zwłaszcza Edmund Cieślak, 
Bogusław Drewniak i Janusz Golichowski34. Nie zapobiegło to jednak wyrzuceniu jej 

28  W treści protokołu: Teplic.
29  APG, KW PZPR, nr 338, k. 174, Protokół nr 6/68 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego 

PZPR w Gdańsku odbytego w dniu 22.03.1968 r., Gdańsk.
30  APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.], Protokół z zebrania POP przy AMG, które odbyło się 

w dniu 27.03.1968 r. w Sali im. L. Rydygiera, Gdańsk; Por. 1968 kwiecień 18, Gdańsk – Wypowiedzi 
Stanisława Rydlewskiego, Tadeusza Umińskiego i Barbary Krupy podczas dyskusji na posiedzeniu 
plenarnym KW PZPR odbytym 18 kwietnia 1968 r., [w:] Marzec 1968 na Politechnice…, s. 491.

31  APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.], Protokół z zebrania POP przy AMG, które odbyło się 
w dniu 27.03.1968 r. w Sali im. L. Rydygiera, Gdańsk.

32  APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.], Notatka dot. niewłaściwej postawy partyjnej tow. 
Eustazjusza Bonikowskiego, st. asystenta Zakładu Filozofi i Akademii Medycznej w Gdańsku, 
22.06.1968 r., Gdańsk; ibidem, [b.p.], Notatka dot. niewłaściwej postawy partyjnej tow. Karola 
Toeplitza, adiunkta Zakładu Filozofi i Akademii Medycznej w Gdańsku, 22.06.1968 r., Gdańsk.

33  Zob. jego wypowiedź na zebraniu POP w grudniu 1967 r., APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 7, 
k. 82, Protokół zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Akademii Medycznej w Gdańsku 
odbytego w dniu 13.12.1967 r. przy udziale Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku – 
tow. Wrębiaka, Gdańsk.

34  Szczegółowo sprawę Ireny Szumilewicz oraz postawę KU PZPR WSP omawia M. Andrzejewski, op. 
cit., s. 199-208.
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z pracy. Po usunięciu z uczelni Szumilewicz musiała utrzymywać się z korepetycji 
z matematyki. Kilka lat później znalazła pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, 
jednak w 1979 r. podjęła decyzję o emigracji do Londynu35. Podobnie było w przypadku 
Adama Goligera, kierownika Studium Wojskowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
Adama Goligera, po stronie którego wstawił się niemal cały komitet uczelniany. 
Jednak decyzja co do jego przyszłości na stanowisku zapadła w Warszawie36.

Osoby od lat z PZPR jak Karol Toeplitz, Irena Szumilewicz, Wiktor Taubenfligel 
czy Adam Goliger aż do czasu postawienia ich spraw na forum organizacji partyjnej 
wykazywali zaangażowanie w jej prace. Widać to na przykładzie protokołów 
odpowiednich POP. Co było przyczyną tego zwrotu? Nie jestem w stanie uwierzyć, że 
przyczyną odwrócenia się niedawnych towarzyszy partyjnych od wyżej wymienionych 
była szczera niechęć wywołana inspirowaną odgórnie falą antysemityzmu. Ciężko 
również przyjąć, że ten antysemityzm został rozbudzony łaknieniem specyficznego 
porządku zaproponowanego zakulisowo przez Mieczysława Moczara i jego ludzi. 
A już na pewno na trójmiejskich uczelniach należy doszukiwać się innych powodów.

Jednakże w zupełnie niezrozumiały sposób wielu członków partii tej specyficznej 
atmosferze po prostu uległo, a niekiedy wręcz można odnieść wrażenie, że 
w  niektórych przypadkach na zebraniach prześcigano się w konstruowaniu 
wypowiedzi przepełnionych twardym, partyjnym dogmatyzmem. Rozgrywka 
lat 1967-1968 rozbudziła te prymitywne zachowania, przypominając praktyki 
stosowane w latach pięćdziesiątych XX w., gdy w atmosferze oskarżeń organizowano 
swoisty sąd nad obwinionym. Cokolwiek więc było przyczyną tej postawy, pokazała 
ona, że członkowie partii potrafili w imię specyficznie pojmowanego interesu 
swego ugrupowania dokonać sądu nad członkami organizacji partyjnej, znalazłszy 
uprzednio odpowiedni pretekst. Sądzę, że jedną z przyczyn gorliwości w rozliczaniu 
były wewnętrzne waśnie i animozje, a ogólną atmosferę polityczną potraktowano 
jako rodzaj przyzwolenia na rozgrywkę personalną.

Warto tytułem uzupełnienia zaznaczyć, że jednym z funkcjonariuszy 
odpowiedzialnych za kreowanie obrazu wydarzeń marcowych jako „inspiracji 
syjonistycznej” był mjr Michał Pietras, ówczesny zastępca Naczelnika Wydziału III 
SB. W czasie wojny był on więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz 
i Dachau37.

Zupełnie inne rozwiązanie znalazła sprawa Zofii Majewskiej38, uznanego neurologa 
z Akademii Medycznej. W lutym bądź marcu 1968 r. trafił do niej list podpisany 
nazwiskiem Helmutha Bauera z Wiednia, w którym autor zachęcał ją do wystąpienia 
przeciwko propagandzie antyizraelskiej. Być może znając losy Damazego Tilgnera, 
zdecydowała się na upublicznienie korespondencji i ogłoszenie jej treści oraz swej 
zdecydowanej odpowiedzi na łamach „Głosu Wybrzeża” i „Dziennika Bałtyckiego”39. 

35  W. Krajewski, Irena Szumilewicz-Lachman (1912-2002), „Filozofi a Nauki”, 2003, nr 1, s. 158.
36  M. Andrzejewski, op. cit., s. 195-196.
37  S. Cenckiewicz, Trójmiejski Marzec ’68. Próba obalenia Gomułki przez SB?, [w:] Idem, Oczami 

bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2008, s. 253-255; Aparat 
bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945-1990. Obsada stanowisk kierowniczych. 
Informator, wstęp i oprac. M. Węgliński, Gdańsk 2010, s. 285-286.

38  Zofi a Majewska (1907–1997) urodziła się w rodzinie żydowskiej jako Aniela Gelbard w rodzinie 
żydowskiej. Była pierwszą kobietą, która uzyskała habilitację na ówczesnej Akademii Lekarskiej 
(1948 r.), tytuł profesora zwyczajnego (1964 r.) a także doktorat honoris causa (1988 r.). Od 1948 r. 
była członkiem PZPR. Zob. S. Konieczna, Wspomnienie o Profesor Zofi i Majewskiej, [w:] Refl eksje 
i wspomnienia z okazji 60-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku, W. Makarewicza (red.), Gdańsk 2005, 
s. 97-128.

39  Szerzej na ten temat zob. M. Andrzejewski, op. cit., s. 196; [1968 marzec], Gdańsk – Odpis listu 
„studenta PG Stankowskiego” do prof. Zofi i Majewskiej z AMG w związku z jej artykułem 
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Tezą artykułu było rozróżnienie Polaka od „syjonisty” (wstęp pochodzi od redakcji): 
„Na zebraniu partyjnym Akademii Medycznej w  Gdańsku jeden z towarzyszy, 
skądinąd bardzo dobrze poinformowany o stosunku naszej partii do problemów 
narodowościowych, zapytał kto jest syjonistą, a kto nim nie jest”. 

Sama Majewska tak pisała: „List, który otrzymałam, muszę traktować jako 
bezczelność. Pisząc do kogoś trzeba wiedzieć, do kogo się pisze. Nie jestem panią 
Majewską. Jestem profesor dr Majewską, a tytuł ten chyba dobitnie świadczy o tym, 
że w kraju, który pisząca osoba listem swoim znieważa, uzyskałam najwyższe 
zaszczyty, jakie można było osiągnąć. Pisanie do mnie w języku niemieckim jest 
tylko jednym z wielu dowodów, jak bliska jest Izraelowi Niemiecka Republika 
Federalna. Nie wiem, co sobie piszący wyobrażał. Moją ojczyzną jest Polska, w której 
ziemię wsiąkła krew moich pomordowanych bliskich, gdzie spoczywają prochy 
moich przodków. Nigdy nic mnie z Izraelem nie łączyło i nie łączy. Polska dała 
mi wszystko. Możność kształcenia się i zdobycia społeczeństwie polskim, Polska 
dała mi egzystencję. To Polacy pospieszyli mi z pomocą w mrocznych godzinach 
okupacji (…). Jest to wielką zniewagą pisanie, że w moim kraju nie ma żadnych szans 
życiowych i że to właśnie Izrael gwarantować ma pełny rozwój duchowy i wielki 
dobrobyt. Doskonale rozumiem, co się za tym kryje i nie tędy droga. Opamiętajcie 
się wy i pamiętajcie o milionach Żydów, którzy zginęli z powodu waszych obecnych 
przyjaciół. Nie tędy droga”40. Decyzję o publikacji krytykowała później m.in. Alina 
Margolis, żona Marka Edelmana, natomiast broniła jej Barbara Krupa41. Być może to 
właśnie postawie Krupy Majewska zawdzięczała zachowanie swojego stanowiska.

Marek Andrzejewski zauważa, że prócz Zofii Majewskiej także ówczesny rektor 
Akademii Medycznej Jakub Penson nie padł ofiarą antyżydowskich ataków42. 
Represji doświadczyła natomiast wdowa po bracie Pensona, Adamie, która wraz 
synem zmuszono do opuszczenia PRL i udania się na emigrację najpierw do Izraela, 
a później, wobec nieznajomości języka hebrajskiego, do Berlina Zachodniego43.

Jak zatem wyglądały reakcje studentów na działania partii? Zaostrzenie 
nastrojów wśród studentów w toku protestów ilustruje sytuacja, jaka miała miejsce 
na Politechnice Gdańskiej 14 marca 1968 r. Gdy rozwieszono ulotki, w treści których 
krytykowano postawę partii, sekretarz tamtejszego KU Tadeusz Umiński usiłował 
je zrywać. Został jednak otoczony przez studentów i przymuszony do zaniechania 
podjętych działań44. Również sposób potraktowania przez partię studenckich 
wystąpień wywoływał różne reakcje. Niektórzy studenci zachęcali kolegów do 
szykan wobec tych studentów, którzy byli członkami PZPR45. Nie można dziwić się 

zamieszczonym na łamach „Głosu Wybrzeża” z 16 marca 1968 r., [w:] Marzec 1968 na Politechnice…, 
s. 163-164.

40  Cyt. za Kto jest Polakiem a kto syjonistą? „Dziennik Bałtycki”, 17-18.03.1968, s. 3.
41  B. Krupa-Wojciechowska, Polityka i medycyna, Gdańsk 2004, s. 93.
42  M. Andrzejewski, op. cit., s. 196. Warto podkreślić, że choć Penson był członkiem PZPR, to jedyną 

osobą należącą o partii wśród jego docentów była Barbara Krupa. Ona sama przyznawała, że Penson 
nie przywiązywał wagi do przynależności partyjnej. Zob. B. Krupa-Wojciechowska, Jakub Penson 
i jego szkoła, „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, 2007, nr 1, s. 165.

43  M. Małecka, Prof. dr med. Jakub Penson (1899-1971). Życie, działalność i dokonania, Gdańsk 2008, 
s. 17-18 (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Z. Machalińskiego w Zakładzie Historii 
i Filozofi i Nauk Medycznych Akademii Medycznej w Gdańsku).

44  1968 marzec 14, Gdańsk – Fragment meldunku dziennego SB KW MO w Gdańsku do CSK MSW w 
Warszawie dotyczący sytuacji w związku z protestami studentów, [w:] Marzec 1968 na Politechnice…, 
s. 96.

45  1968, kwiecień 6, Gdańsk – Fragmenty meldunku specjalnego KM MO w Gdańsku na temat 
Studentów Politechniki Gdańskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, [w:] Marzec 1968 na Politechnice…, 
s. 408.
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tym reakcjom – to właśnie członkowie KU w dużej mierze wpływali na zaognienie 
sytuacji. 16 marca w „Kronice Studenckiej” zamieszczono relację z walk na ulicach 
Gdańska poprzedniego dnia. Jeden z sekretarzy KU doprowadził do „aresztowania” 
gablot z „Kroniką” i zabezpieczenia ich w pomieszczeniach KU46. Już po 
wydarzeniach marcowych, według Aleksandra Klempa, na drzwiach do gabinetu 
Bogusława Cyglera z Wyższej Szkoły Pedagogicznej zapewne któryś ze studentów 
zamieścił napis „docent marcowy”47. 

Na życzenie KW PZPR monitorowano także nastroje wśród studentów. 
Przemówienie Gomułki z 19 marca 1968 r. według kierownictwa komitetów 
uczelnianych miało zostać przyjęte ze zrozumieniem i uznano je za satysfakcjonujące. 
Można jedynie domniemywać czy posłużono się manipulacją, czy rzeczywiście 
studenci „z pełnym zrozumieniem” przyjmowali wypowiedź I sekretarza48. 
Propagandowy obraz nastrojów studenckich był daleki od rzeczywistości, a partia 
miała nikły autorytet w oczach młodzieży.

I tutaj ponownie należy oddać głos Barbarze Krupie Wojciechowskiej. Na 
posiedzeniu plenarnym KW PZPR w kwietniu 1968 r. żaliła się ona na postawę 
studentów, którzy opowiadali między sobą dowcipy na temat partii. Mówili oni, 
że przekopią kanał między studenckim klubem „Żak” a siedzibą KW PZPR, żeby 
tam założyć „Piwnicę pod Baranami”49. Na jednym z zebrań organizowanych 
przez studentów w czasie wydarzeń marcowych usłyszała zapytanie: „pani doktor, 
a gdzie my mamy dyskutować, jak nie na wiecu”, na co odpowiedziała: „kolego, 
jeśli chcesz tak zmieniać, wstąp do partii”. Zgromadzeni studenci tę wypowiedź po 
prostu wyśmiali50.

Do krytyki partii przyłączyło się przynajmniej kilku studentów będących 
jej członkami. Jednakże reperkusje partyjne w stosunku do tych studentów 
były relatywnie łagodne. Wiadomo o dwóch studentach usuniętych z partii na 
Politechnice Gdańskiej. Byli to Zygmunt Choreń51 i Aleksander Pawłuszewicz52. 
Ten ostatni był krytykowany za wystąpienie podczas nadzwyczajnego posiedzenia 
Uczelnianego Parlamentu ZSP, w którym ostro krytykował politykę partii, zaś 
Choreń, w późniejszych latach wybitny konstruktor okrętowy, ostatecznie musiał 
pożegnać się ze stanowiskiem asystenta na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki 
Gdańskiej. Inaczej na Akademii Medycznej. W stosunku do jednego studenta podjęto 
decyzję o wstrzymaniu przyjęcia w poczet członków PZPR, a w stosunku do drugiego 
– o wstrzymaniu wydania legitymacji kandydackiej. Pierwszy z nich miał wygłosić 

46   M. Andrzejewski, op. cit., s. 260; 1968 marzec 21, Gdańsk – Notatka służbowa inspektora Wydziału 
do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi KM MO w Gdańsku ppor. Henryka Horodyńskiego na 
temat spotkania studentów Politechniki Gdańskiej z redaktorem Jerzym Dziewickim oraz „Kroniki 
Studenckiej” zawierającej zeznania studenta zatrzymanego przez MO, [w:] Marzec 1968 na 
Politechnice…, s. 286.

47  A. Klemp, Marzec 1968 roku – wspomnienia po 40 latach, „Acta Cassubiana”, 2008, nr 10, s. 219.
48  APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.], Notatka z 20.03.1968 r. Notatka została podpisana 

przez I sekretarza KU AMG Stefana Smoczyńskiego i skierowana na ręce sekretarza KW Stanisława 
Skroka.

49  M. Andrzejewski, op. cit., s. 272.
50  B. Krupa-Wojciechowska, Polityka i medycyna, s. 92.
51  1968 czerwiec 18, Gdańsk – Wyciąg z protokołu zebrania OOP Wydziału Budowy Okrętów 

Politechniki Gdańskiej poświęconego postawie Zygmunta Chorenia w czasie protestów studenckich. 
Wyciąg z protokołu zebrania OOP, [w:] Marzec 1968 na Politechnice…, s. 579-580.

52  1968 kwiecień 1, Gdańsk – Wyciąg z protokołu zebrania OOP Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego Politechniki Gdańskiej poświęconego sprawie wystąpienia Aleksandra 
Pawłuszewicza na nadzwyczajnej sesji Uczelnianego Parlamentu ZSP PG, [w:] Marzec 1968 na 
Politechnice…, s. 374-376.
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„nieodpowiednie” wystąpienie na zebraniu POP Wydziału Lekarskiego 13 marca 
1968 r.53 Kar partyjnych musiało być jednak więcej. 

27 mar ca 1968 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Uczelnianego Parlamentu 
ZSP Politechniki Gdańskiej54. Rozpoczęło się ono około godz. 18.00 i trwało do 
godz. 2.30. W posiedzeniu tym brali udział przedstawiciele KU, którzy zabierali 
głos w dyskusji – wśród nich Józef Burzyński. I sekretarzowi KU zależało na 
tym, aby wykładowcy – partyjni i bezpartyjni tonowali ewentualne emocje, jakie 
mogły się zrodzić w toku dyskusji. Środowisko studenckie było jednak zmęczone 
dwutygodniowymi protestami. Świadectwem owego zmęczenia jest uchwała podjęta 
przez parlament studencki. Uchwała ta, zapewne w jakiejś mierze zainspirowana 
zewnętrznie, zawierała szereg postulatów dotyczących zainicjowania szczerej 
i  rzeczowej debaty na temat wydarzeń marcowych i sytuacji politycznej, w której 
to debacie poczesne miejsce przyznawano partii. Proponowano ponadto spotkania 
z  przedstawicielami władz partyjnych oraz organizację klubu dyskusyjnego pod 
patronatem KU55. 

5 kwietnia 1968 r., przed południem, w holu Politechniki Gdańskiej zorganizowano 
wiec studencki będący manifestacją poparcia dla zatrzymanych: asystenta z  tej 
uczelni Andrzeja Biernasia (który był nieformalnym liderem protestu w Gdańsku) 
i dyplomanta Ryszarda Konieczki. Zebrało się wówczas około czterystu osób, które 
domagały się ich zwolnienia z aresztu. Bezpieka domniemywała, że przyczyną 
wiecu była decyzja KU i władz Politechniki Gdańskiej na temat ogłoszenia informacji 
o zatrzymaniu Biernasia i Konieczki, co odbyło się bez porozumienia z prokuraturą 
i KW PZPR56. Dość dziwną formę represji wobec uczestników wiecu zastosował 
prorektor Stanisław Rydlewski. Z jego inicjatywy dziekani wydziałów zobowiązani 
byli do rozsyłania listów do rodziców tych studentów, którzy wzięli udział w wiecu57.

Andrzej  Biernaś został ostatecznie usunięty z pracy na uczelni. Rozwiązanie 
części spraw represjonowanych studentów odbywało się na poziomie porozumienia 
między władzami uczelni a KW PZPR. Podejmowano nierzadko ustalenia ustne, 
dlatego nie można w pełni prześledzić postaw struktur partyjnych na uczelni. Nie 
mogło się to odbywać bez ich udziału, zwłaszcza, że rektorzy trójmiejskich uczelni 
byli członkami PZPR58. 

53  APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.], Protokół nr 6 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Uczelnianego PZPR przy AMG odbytego w dniu 30.03.1968 r., Gdańsk; ibidem, [b.p.], Protokół nr 15 
z posiedzenia rozszerzonej Egzekutywy Komitetu Uczelnianego PZPR przy AMG odbytego w dniu 
3.10.1968 r., Gdańsk.

54  Można przypuszczać, iż posiedzenie to starano się odwlekać przynajmniej od 17.03.1968 r., zob. 
APG Gdynia, KU PZPR przy PG, nr 14, [b.p.], Protokół z posiedzenia Komitetu Uczelnianego w dn. 
17.03.1968 r., Gdańsk.

55  Pełen tekst uchwały zob. 1968 marzec 28, Gdańsk – Uchwała Uczelnianego Parlamentu Zrzeszenia 
Studentów Polskich Politechniki Gdańskiej podjęta na nadzwyczajnej sesji odbytej 27–28 marca 
1968 r., [w:] Marzec 1968 na Politechnice…, s. 356-358.

56  1968 kwiecień 5, Gdańsk – Fragment meldunku dziennego SB KW MO w Gdańsku do CSK MSW 
w Warszawie na temat wiecu protestacyjnego zorganizowanego 5 kwietnia 1968 r. na Politechnice 
Gdańskiej w związku z aresztowaniem Andrzeja Biernasia i Ryszarda Konieczki, [w:] Marzec 1968 
na Politechnice…, s. 393. Przyznawano jednak, że KU jeszcze 4.04.1968 r. został poinformowany 
przez bezpiekę o możliwości zorganizowania wiecu przez studentów, 1968 kwiecień 8, Gdańsk 
– Informacja SB KW MO w Gdańsku dla ministra spraw wewnętrznych dotycząca protestów 
studenckich i związanej z nimi pracy operacyjnej SB, [w:] ibidem, s. 437.

57  Treść listu zob. 1968 kwiecień 9, Gdańsk – Wzór listu dziekanów wydziałów Politechniki Gdańskiej 
do rodziców studentów, którzy wzięli udział w wiecu 5 kwietnia 1968 r., [w:] Marzec 1968 na 
Politechnice…, s. 453.

58  Por. P. Abryszeński, Informacja z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie na temat sytuacji po 
wydarzeniach marcowych, „Progress. Journal of Young Researchers”, 2018, nr 3, s. 142-146; S. 
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Sądzę jednak, że pomimo różnego stopnia zaangażowania partyjnego, wielu 
pracowników szkół wyższych miało na względzie bezpieczeństwo młodzieży. 
Dzisiaj niezwykle trudno jest ocenić motywacje poszczególnych przedstawicieli 
kadry naukowo-dydaktycznej. Nie brakowało więc postaw życzliwych protestom. 
Niektórzy potrafili wznieść się ponad partyjną przynależność. Przykład tego typu 
postawy stanowić mogą wypowiedzi Franciszka Otty, który zagroził, że jeżeli 
„stanie się jakaś krzywda studentom biorącym udział w dzisiejszym [tj. 15 marca – 
przyp. P.A.] wiecu, to on poda się do dymisji59. Otto miał także na zebraniu partyjnym 
wypowiedzieć się w następujący sposób: „Jesteśmy dumni z naszych studentów!”, 
co zapobiegło opracowaniu uchwały potępiającej studentów60. 

Pewnym św iadectwem recepcji polityki partyjnej na uczelniach jest poziom 
upartyjnienia. Mając w pamięci późniejszą politykę rekrutacji na studia 
uwzględniającą m.in. dodatkowe punkty za pochodzenie, warto przyjrzeć się 
liczebności w poszczególnych organizacjach partyjnych. Otóż wśród nowoprzyjętych 
studentów między 1 stycznia 1966 r. a 30 czerwca 1968 r. przeważały osoby 
pochodzenia inteligenckiego. Odsetek ten był najwyższy na Politechnice Gdańskiej 
oraz Akademii Medycznej i przekraczał 70%; był też wyższy, niż ogólny stosunek 
studentów pochodzenia inteligenckiego i robotniczo-chłopskiego w skali kraju61.

W październiku 1968 r. stan upartyjnienia wśród pracowników naukowych 
trójmiejskich uczelni wynosił 23,4%. Największe upartyjnienie odnotowano w 
Wyższej Szkole Ekonomicznej (43,2%), a najniższe na Akademii Medycznej (15,3%). 
Wśród kadry profesorskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej aż 11 na 19 profesorów 
i docentów należało do PZPR. Dla porównania w tej samej grupie na Akademii 
Medycznej członkami partii było 10 spośród 61 osób. Relatywnie najwyższy 
odsetek upartyjnienia we wszystkich uczelniach był wśród starszych wykładowców 
i wykładowców (29,1%). Ciekawie wypada natomiast porównanie młodszych 
pracowników – adiunktów, asystentów i stażystów. Choć średnio co piąty z nich był 
członkiem PZPR, na poszczególnych uczelniach występowały duże rozbieżności. Na 
Akademii Medycznej i Politechnice Gdańskiej wskaźnik upartyjnienia adiunktów 
wynosił odpowiednio 13,1% i 13,7%, wśród starszych asystentów 15,6% i 19,4%. 
Dla porównania w Wyższej Szkole Ekonomicznej i Wyższej Szkole Pedagogicznej 
do PZPR należało odpowiednio 11 na 21 (52,4%) oraz 27 na 68 adiunktów (39,7%)62.

Na ogólną liczbę blisko 13 tys. studentów, członkami partii było 416 osób 
(2,4%). Najmniej na mniejszych uczelniach – w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych (4 osoby na 270) i Wyższej Szkole Morskiej (3 z 178 osób), 
a  najwięcej w Wyższej Szkole Pedagogicznej (5,6%)63. Ponadto powyżej średniej 
plasowały się jeszcze Akademia Medyczna (3,7%) i Wyższa Szkoła Ekonomiczna 

Cenckiewicz, op. cit., 263.
59  1968 marzec 15, Gdańsk – Notatka na temat sytuacji w środowisku akademickim Politechniki 

Gdańskiej w dniach 14 i 15 marca 1968 r., [w:] Marzec 1968 na Politechnice…, s. 122; 
60  B. Szczepuła, Przystanek Politechnika, Gdańsk 2004, s. 75. H. Majewski, Udział pracowników 

i studentów Politechniki Gdańskiej w latach 1945-1989 w dążeniach do wolnej Polski, „Pismo PG. Pismo 
pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej”, 2010, nr 9, s. 8.

61  APG, KW PZPR, nr 2490, k. 56, Informacja dot. pracy partyjnej na wyższych uczelniach, 9.12.1968 r., 
Gdańsk, 

62  APG, KW PZPR, nr 346, k. 208, Zatrudnienie i upartyjnienie pracowników i studentów w wyższych 
uczelniach Trójmiasta wg stanu na dzień 1.10.1968 r. Gdańsk. Wykaz ten na podstawie innego 
dokumentu omówił M. Andrzejewski, op. cit., s. 40-41, jednakże bez adnotacji, że zestawienie to 
pochodzi z października 1968 r. 

63  Warto dodać, że aż co piąta osoba studiująca pedagogikę na WSP w październiku 1968 r. należała do 
PZPR, por. APG Gdynia, KW PZPR przy WSP, nr 10, k. 73, Referat sprawozdawczy z działalność POP 
WSP w Gdańsku za okres kadencji od 23.11.1966 r. do 24.04.1968 r., Gdańsk.
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(3,5%). Na Politechnice Gdańskiej, gdzie studiowała połowa wszystkich studentów 
Trójmiasta, odsetek upartyjnienia wynosił 2,3%. Ze względu na specyfikę zasad 
naboru, najwięcej studentów zapisywało się do partii na ostatnich latach studiów. 
Nadrzędną motywacją była jednak chęć ułatwienia sobie kariery. Niemal co ósmy 
student Wyższej Szkoły Ekonomicznej V i (ewentualnie) VI roku oraz co dziesiąty 
student Akademii Medycznej posiadał już partyjną legitymację64. Warto odnotować, 
że z roku na rok malała przynależność do ZMS – między pierwszym a ostatnim 
rokiem zmalała o połowę, choć przyczyny tego stanu rzeczy wymagają szerszych 
badań. Na początku do tej organizacji należało 31,6% studentów, zaś pod koniec 
studiów – już tylko 16,6% (w liczbach bezwzględnych odpowiednio 1766 i 536 
osób)65. Grupą pomijaną przy okazji kolejnych naborów byli pracownicy techniczni 
i administracyjni – dla wszystkich uczelni procent upartyjnienia wynosił 4,5%. Aż 
11,1%. stanowili pracownicy administracji. Najmniej na Politechnice, choć struktury 
administracji były tam najbardziej rozbudowane (18 osób spośród 306 osób). 
Największą grupą w tej kategorii byli pracownicy fizyczni lecz jedynie 34 spośród 
1763 osób należało do PZPR66. 

Po wydarzeniach marcowych doszło do zmian we władzach uczelni. Rektorem 
Politechniki Gdańskiej został dotychczasowy prorektor Stanisław Rydlewski. Była 
to zmiana na osobę znacznie bardziej spolegliwą w porównaniu z poprzednikiem, 
Władysławem Boguckim, choć obaj byli członkami partii. Rydlewski brał udział 
w wygaszeniu protestów na Politechnice Gdańskiej w dużo większym stopniu, aniżeli 
Bogucki. I to właśnie on w wielu sprawach podejmował decyzje, nim jeszcze objął 
funkcję rektora. Zmiany nastąpiły również w Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie 
w miejsce Ludwika Bandury rektorem został mianowany Janusz Sokołowski67. Jak 
już wspomniałem wyżej, do końca kadencji rektora Akademii Medycznej doczekał 
natomiast Jakub Penson.

Zmiany nastąpiły też w składach komitetów uczelnianych. W maju 1968 r. miały 
miejsce wybory w KU Politechniki Gdańskiej. I sekretarzem wybrano Tadeusza 
Umińskiego. Jego poprzednik, Józef Burzyński, nie znalazł się w kierownictwie 
organizacji68. Nie oznacza to jednak, że ową zmianę należy zrzucić wyłącznie na 
karb rozliczeń wewnętrznych. Od kilku miesięcy było jasne, że Burzyński zostanie 
zastępcą dyrektora Instytutu Okrętowego69. Na stanowisko I sekretarza KU Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w miejsce Janusza Sułockiego powołano Bogusława Cyglera70. 
I sekretarzem partii w Akademii Medycznej pozostał Stefan Smoczyński. Równolegle 
do zmian personalnych wprowadzono ustawę o szkolnictwie wyższym. Na uczelniach 
pojawili się „marcowi docenci”, a przez zmianę systemu rekrutacji na studia miał 

64  APG, KW PZPR, nr 346, k. 210, Zatrudnienie i upartyjnienie pracowników i studentów w wyższych 
uczelniach Trójmiasta wg stanu na dzień 1.10.1968 r. 

65  Ibidem.
66  Ibidem, k. 209.
67  L. Mokrzecki, Sokołowski Janusz [w:] Słownik biografi czny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement I, 

Z. Nowak (red.), Gdańsk 1998, s. 287. Rację ma Marek Andrzejewski (op. cit., s. 313), który zauważa, 
że w biografi i Sokołowskiego ciężko znaleźć tło objęcia przezeń funkcji rektora, zob. Profesor Janusz 
Sokołowski pierwszy rektor Uniwersytetu Gdańskiego, oprac. A. Wiśniewski, Gdańsk 2005, s. 59, 135, 
zaś w kalendarium życia uczonego nie wyszczególniono nawet daty mianowania go na stanowisko 
rektora (s. 7).

68  APG Gdynia, KU PZPR przy PG, nr 2, [b.p.], Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Politechnice Gdańskiej w dniu 25.05.1968 r., Gdańsk.

69  Wprowadzanie struktury instytutowej na PG zaowocowało przeobrażeniem Wydziału Budowy 
Okrętów w Instytut Okrętowy. Jego pierwszym dyrektorem został Lech Kobyliński.

70  APG Gdynia, KW PZPR przy WSP, nr 10, k. 27, Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
odbytego w dniu 22.05.1968 r., Gdańsk.
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wzrosnąć odsetek młodzieży pochodzenia robotniczo-chłopskiego. Wszystkie 
te zmiany miały przyczynić się do podniesienia poziomu kontroli szkolnictwa 
wyższego przez władzę i wydatnie ograniczyły jego autonomię. Wdrażanie tej 
polityki przebiegało na wielu płaszczyznach, a lokalni działacze na różne sposoby 
chcieli przed partyjnymi zwierzchnikami udowodnić swoją przydatność i lojalność, 
a także podkreślić swoją pozycję i znaczenie w środowisku71.

W grudniu 1968 r. Egzekutywa KW PZPR dokonała oceny pracy organizacji partyjnych 
na uczelniach. Na zlecenie Egzekutywy od czerwca do października tego roku kontrolę 
prowadziły Wydział Nauki i Oświaty, Wydział Organizacyjny oraz Wojewódzka 
Komisja Kontroli Partyjnej. W ramach kontroli pracownicy KW PZPR przeprowadzili 
niemal 300 rozmów z działaczami partyjnymi na uczelniach a także przedstawicielami 
organizacji młodzieżowych72. Choć kontrola obejmowała działalność na przestrzeni 
dwóch lat, wydarzenia marcowe potraktowano jako swoisty punkt wyjścia dla 
krytyki postaw członków partii i organizacji młodzieżowych. Krytyka odnosiła się do 
zaniedbań w pracy partyjnej. Jak twierdzono, uczelnie kładły główny nacisk na pracę 
naukową zamiast pracy politycznej: „aktyw partyjny oraz władze uczelni od wielu lat 
kierowały w zasadzie główny wysiłek swej pracy na wzrost naukowy kadry, sprawność 
nauczania, ukierunkowanie badań naukowych i  rozwoju inwestycyjnego uczelni, 
natomiast zaniedbywały pracę ideowo-polityczną i  wychowawczą zarówno wśród 
pracowników nauki, jak i studentów”73.

Czy wykorzystano wówczas okazję, by „upuścić nieco złej krwi” w gronie członków 
partii? Czy może poprzez usunięcie „niepewnych elementów” (mniejsza, czy wierzono 
w słuszność tego postępowania), nie chciano na wzór wojskowy doprowadzić do 
zwarcia partyjnych szeregów w obliczu coraz trudniejszej sytuacji politycznej? 
Z  kolei z protokołów posiedzeń komitetów uczelnianych można wywnioskować, że 
organizacje partyjne starały się wykorzystywać atmosferę polityczną do wzmocnienia 
swojej pozycji na uczelni oraz w oczach decydentów z KW PZPR. Kryzysy społeczne w 
PRL nie tylko mobilizowały organizacje partyjne do wzmożonej pracy, ale i stanowiły 
sprawdzian skuteczności ich działania. Były także okazją do udowodnienia przydatności 
przez ich członków, awansu w strukturze partyjnej czy wreszcie – rozwiązywania 
wewnętrznych konfl iktów. A kryzysy społeczne takie konfl ikty tylko uwypuklały.

71  Z okazji święta 1 maja Studium Wojskowe AMG przygotowało kolumnę mundurową złożoną 
ze studentek i i II roku w mundurach wojskowych APG Gdynia, KU PZPR przy AMG, nr 17, [b.p.], 
Protokół nr 7 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Uczelnianego PZPR przy AMG odbytego 
w  dniu 16.04.1968  r., Gdańsk; ibidem, [b.p.], Protokół nr 8 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Uczelnianego PZPR przy AMG, które odbyło się dnia 25.04.1968 r., Gdańsk.

72  APG, KW PZPR nr 2490, k.55, Informacja dot. pracy partyjnej na wyższych uczelniach, Gdańsk, 
9.12.1968 r., Gdańsk.

73  Ibidem, k. 60.





Daniel Gucewicz

Marcowy „reporter”.
Przyczynek do dziejów Marca ’68 w Gdańsku

i działań Służby Bezpieczeństwa wobec studentów

1.   Wstęp
Echa Marca ’68 rozbrzmiewały nie tylko pośród liderów ruchu studenckiego 

bądź osób biorących aktywny udział w protestach, którzy w późniejszym okresie 
rozpoczęli działalność opozycyjną. Dwa lata po wydarzeniach marcowych w Gdańsku 
funkcjonariusze gdańskiej SB wpadli na trop z nimi związany: w jednym z akademików 
Politechniki Gdańskiej ujawniono kolportaż slajdów z 1968 r., przedstawiających 
interwencję milicji. Działania operacyjne przeprowadzone w ramach kwestionariusza 
ewidencyjnego o kryptonimie „Reporter” nie należały do wyjątkowo dynamicznych, 
czy szeroko zakrojonych, a cała sprawa zamknięta została w dwa miesiące po jej 
rozpoczęciu. Mimo to, w obliczu zachowanej w stopniu znikomym „marcowej” 
dokumentacji gdańskiej SB1, cała sprawa warta jest opisania. Przybliża nam sposoby 
inwigilacji środowiska studenckiego, metody wywierania presji na studentach, a 
także ich postawy i zachowania w zetknięciu z  policją polityczną. Pośrednio ukazuje, 
w jaki sposób władze podchodziły do Marca kilka lat później, traktując je jako temat 
tabu i czyniąc wszystko, by do publicznego obiegu nie dotarły żadne dowody brutalnej 
pacyfi kacji. Jest również wielce symptomatyczne, że dzięki zarekwirowaniu przezroczy 
i wyjątkowym zachowaniu się owej sprawy, przetrwały one do dnia dzisiejszego2. Co 
więcej, jak do tej pory stanowią jedyny znany, do tego kolorowy, zapis fotografi czny 
walk ulicznych, które rozegrały się 15 marca 1968 r. na ulicach Gdańska-Wrzeszcza.

Przebieg Marca ’68 w Gdańsku jest już dość dobrze znany, przede wszystkim dzięki 
monografi i autorstwa Marka Andrzejewskiego3. W roku okrągłej rocznicy dołączyły do 
niej dwie pozycje opisujące wydarzenia z perspektywy Politechniki Gdańskiej, która była 
wówczas największą uczelnią Wybrzeża Gdańskiego i stanowiła epicentrum protestu. 
Pierwsza z nich zawiera wspomnienia ich uczestników, w większości ówczesnych 
studentów Politechniki Gdańskiej, w tym również relacje trzech bohaterów sprawy 
„Reporter”4. Drugą stanowią dokumenty źródłowe, a wśród nich informacja dotycząca 
wyjaśnienia tej właśnie historii, stanowiącej swoisty epilog Marca ’68 w Gdańsku5. 

1  Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku (IPN Gd), Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych 
w  Gdańsku (WUSW Gd), 0027/3565, Kwestionariusz ewidencyjny (KE) krypt. „Reporter” jest 
jedną z zaledwie kilku zachowanych spraw operacyjnych gdańskiej SB założonych i prowadzonych 
wobec studentów w związku z wydarzeniami marcowymi w Trójmieście; por. D. Gucewicz, Marzec 
1968 w zasobie Archiwum IPN w Gdańsku, [w:] Marzec 1968 w Gdańsku, materiały pokonferencyjne 
w przygotowaniu do druku.

2  W podobny sposób zachowały się fotografi e z protestu podczas obchodów milenijnych 29 maja 
1966 r. w Gdańsku; por. D. Gucewicz, Gdański incydent milenijny. Suplement do albumu „Milenium czy 
Tysiąclecie”, „Biuletyn IPN”, 2008, nr 10, s. 75–81.

3  M. Andrzejewski, Marzec w Trójmieście, Warszawa–Gdańsk 2008..
4 Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników, K. Konieczka (red.), Gdańsk–Warszawa 

2018 . 
5  Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach, wstęp, wybór i oprac. P. Abryszeński, D. 

Gucewicz, Gdańsk–Warszawa 2018 r. Skany omawianych zdjęć oraz kilka dokumentów ze sprawy 
zostały zaprezentowane na portalu IPN już kilka lat temu: https://ipn.gov.pl/pl/archiw/archiwalia/
archiwalia-gdansk/36052,Kwestionariusz-ewidencyjny-kryptonim-Reporter.html, odczyt z  dn. 
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2.   Nie tylko studencki Marzec ’68 w Gdańsku 
Protesty w gdańskim środowisku akademickim rozgrywały się w zasadzie według 

scenariusza znanego z wydarzeń w innych ośrodkach w kraju. Na wieść o brutalnej 
pacyfi kacji wiecu na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca 1968 r. oraz w obliczu 
kłamliwych informacji prasowych studenci Politechniki Gdańskiej postanowili wyrazić 
swój sprzeciw. 12 marca na uczelni odbyło się spotkanie I sekretarza KW PZPR Stanisława 
Kociołka ze studentami, którzy nie przyjęli do wiadomości jego propagandowego 
wystąpienia i  wygwizdali go. Wzięli też sprawy w swoje ręce, uchwalając rezolucję 
solidaryzującą się ze studentami stolicy i domagającą się m.in. ujawnienia prawdy, 
ukarania winnych i  zniesienia cenzury. Tego samego dnia wieczorem w centrum 
Gdańska w klubie studenckim „Żak” odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych 
Adama Rapackiego z aktywem organizacji młodzieżowych. Przybyło na nie też liczne 
grono osób niezaproszonych (w tym wielu nie-studentów), którzy – manifestując swe 
poparcie dla studentów stolicy – mieli nadzieję, że ów przedstawiciel władz przedstawi 
relację z  wydarzeń warszawskich. Rapackiemu nie umożliwiono jednak wygłoszenia 
przemówienia do zgromadzonych na ulicy, a w centrum miasta doszło do pierwszego 
pokazu siły ze strony władz. 

Dzień później liderzy studenckiego protestu postanowili wyjść ze swoimi postulatami 
i wolną od propagandy wersją wydarzeń do robotników i mieszkańców Trójmiasta. Do 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina udała się nawet specjalna delegacja studentów lecz nie 
została ona dopuszczona do kontaktu z robotnikami, a spotkała się jedynie z dyrekcją 
zakładu. Do robotników docierano jednak za pomocą kontaktów osobistych i licznie 
kolportowanych ulotek. Zdobyciu poparcia miało też służyć hasło zwołania wielkiego 
wiecu na 15 marca 1968 r. na Politechnice. Ostatecznie, w wyniku wyjątkowo silnej 
presji, w ostatniej chwili zgromadzenie zostało odwołane, a uczelnia została opróżniona 
i zamknięta. Wiele osób – oprócz studentów także młodych robotników i uczniów szkół 
ponadpodstawowych – jednak pod nią przyszło w oczekiwaniu na przełomowe i ważne 
wydarzenie6. W ten sam rejon skierowane zostały liczne siły porządkowe, co doprowadziło 
do walk ulicznych trwających do godzin wieczornych, angażujących ok. 20 tys. osób po 
stronie demonstrantów i 3 tys. po stronie władz. Rozruchy rozlały się niemal po całym 
Wrzeszczu, dochodziło do brutalnego bicia biernych obserwatorów i przypadkowych 
przechodniów. Całe zajście jest oceniane jako jedno z największych w Polsce w tym czasie, 
tuż po zamieszkach warszawskich z 11 marca. Nie jest też wykluczone, że starcia niosły 
za sobą ofi arę śmiertelną. Student Politechniki Zbigniew Stawicki został wówczas pobity 
i stracił przytomność. Wrócił do domu, skarżył się na bóle głowy i 21 marca zmarł. Dwa 
dni później odbył się jego pogrzeb, zabezpieczony przez funkcjonariuszy SB. Sprawa ta 
wymaga jednak pogłębienia badań7. 

W wyniku interwencji 15 marca zatrzymano blisko 160 osób, a łącznie w związku 
z  wydarzeniami z całego tygodnia prawie 300. Na kary więzienia sądy skazały ok. 
40 osób, kolegia karno-administracyjne ukarały dalszych ok. 50 na kary grzywny 
i aresztu. Choć kilku studentów objęto wówczas postępowaniem karnym, a część 
z  nich została tymczasowo aresztowana, to wydaje się, że w całym 1968 r. skazany 
został tylko jeden student z Trójmiasta. Był nim Zbigniew Syska z Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Gdańsku, a wyrok trzech lat więzienia usłyszał w związku z napisanymi 
i  rozpowszechnianymi przez siebie ulotkami (karę złagodzono następnie do jednego 
roku, a po dziewięciu i pół miesiącach pobytu w Centralnym Więzieniu w Gdańsku 

17.03.2018 r. 
6  Z całą pewnością nawiązujące do wielkiego wiecu społeczeństwa Wybrzeża, który odbył się 

w rewolucyjnej atmosferze Października’56.
7  B. Bajków, Rocznice Marca ’68 w latach 2008–2013, [w:] Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami 

uczestników..., s. 225–226; informacje uzyskane od Tadeusza Bienia.



Syska został zwolniony warunkowo)8. Pomimo braku kompletnych danych na temat 
skali represji wobec studentów trójmiejskich uczelni, można mniemać, że zdecydowana 
większość uczestników buntu na uczelniach nie była narażona na wysokie kary. Na samej 
Politechnice krnąbrnych studentów karano przede wszystkim odbieraniem przywilejów 
socjalnych, choć zdarzało się, że także relegowaniem ze studiów i natychmiastowym 
wcielaniem do wojska. 

Wydarzenia 15 marca stanowiły apogeum protestów w Trójmieście, po czym władze 
stopniowo opanowywały sytuację. Jeszcze tylko 5 kwietnia 1968 r. doszło do krótkiego 
wiecu na Politechnice, podczas którego studenci protestowali przeciwko uwięzieniu 
dwóch liderów: młodego asystenta Andrzeja Biernasia i dyplomanta Ryszarda Konieczki 
(uwolniono ich po niecałym miesiącu). Ten pierwszy został następnie zwolniony 
z uczelni, a drugi z „wilczym biletem” nie mógł znaleźć zatrudnienia w Trójmieście.

3.   Inwigilacja studentów
Jednym z pierwszych działań podejmowanych przez SB w okresie protestów 

studenckich było przeprowadzanie rozmów zwanych profi laktycznymi, operacyjnymi 
lub ostrzegawczymi oraz formalnych przesłuchań, które miały kilka celów. Z jednej 
strony funkcjonariusze zbierali wszelkie informacje na temat buntu, starali się ustalić 
jak najszersze grono jego aktywnych uczestników, zwłaszcza liderów. Z  drugiej, 
rozmowy te w większości przypadków skutkowały pohamowaniem się rozpytywanych 
studentów przed dalszym angażowaniem się w jakąkolwiek działalność, która 
mogła być uznana za wrogą wobec partii lub państwa. Po trzecie wreszcie stanowiły 
one świetną możliwość pogłębienia inwigilacji środowiska studenckiego poprzez 
werbowanie agentury. Niestety w obliczu braku szczegółowej dokumentacji nie da 
się ustalić skali tego procederu9. Z całą jednak pewnością ówczesne rejestrowanie 
w sieci agenturalnej zastraszonych studentów nie mogło przynieść funkcjonariuszom 
pożytku na dłuższą metę. 

Przykładem może służyć sprawa Roberta Kurzawy (ur. 1942), studenta V roku 
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który w trakcie rozmowy operacyjnej 
przeprowadzonej 18 marca 1968 r. wyraził zgodę na współpracę z funkcjonariuszem SB. 
Brak materiałów nie pozwala w pełni zweryfi kować charakteru tych kontaktów, niemniej 
jednak zapisy ewidencyjne mogą mówić wiele. Jako tajny współpracownik o pseudonimie 
„Akart” został on zarejestrowany 6 czerwca 1968 r., a wyrejestrowany już rok później, 
9 września 1969 r. (pięć miesięcy po uzyskaniu dyplomu). Nic też nie wskazuje na to, 
by w późniejszym okresie był on obiektem zainteresowania służ specjalnych. Z kolei na 
motywy podjęcia kontaktów – oprócz presji związanej z udziałem Kurzawy w protestach 
– mogła wpłynąć trudna sytuacja materialna w jakiej się wówczas znajdował10.

Nasilenie podobnych rozmów nastąpiło w kwietniu i maju 1968 r., m.in. w związku 
z  zabezpieczeniem przez SB przebiegu pochodu pierwszomajowego. Informacje o ich 
przeprowadzaniu znaleźć można w zachowanych meldunkach dziennych gdańskiej 
Komendy Wojewódzkiej wysyłanych do MSW, choć siłą rzeczy są to dane dość ogólne. 
Według nich do 27 marca w ramach śledztwa przeciwko głównym inspiratorom 

8  IPN Gd, Areszt Śledczy w Gdańsku, 897/365, Akta osobowe skazanego Zbigniewa Syski.
9  Rozwiązaniem przybliżającym ten problem byłoby uważne przestudiowanie zachowanych pomocy 

ewidencyjnych i kartotek gdańskiej SB (m.in. dziennika rejestracyjnego) oraz prześledzenie 
wszystkich ówczesnych rejestracji dokonanych przez Grupę 4 Wydziału III KW MO w Gdańsku, 
zajmującą się inwigilacją uczelni wyższych.

10  Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach..., s. 200 i 201; IPN Gd, WUSW Gd, 0075/1, 
Kserokopia dziennika rejestracyjnego Wydziału „C” SB KW MO w Gdańsku, lp. 8839; ibidem, 0065/1, 
Kartoteka odtworzeniowa SB WUSW w Gdańsku, Karta E–14 dot. Roberta Kurzawy; Archiwum 
Zakładowe Politechniki Gdańskiej, (AZPG), Akta osobowe Roberta Kurzawy.
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protestów na Politechnice (Biernasiowi i Konieczce) przesłuchano przynajmniej 31 
studentów, natomiast przed 1 maja rozpytano ich 15711.

Wydarzenia marcowe przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania środowiskiem 
akademickim Wybrzeża. Pobieżna analiza sprawozdań i informacji sporządzanych 
od 1957  r. przez Wydział III gdańskiej SB przynosi ciekawą konstatację. Ukazują one 
coraz to nowe pola zainteresowań tej jednostki, a więc teoretycznie nowych wrogów 
wewnętrznych PRL12. W odniesieniu do terenu województwa gdańskiego w pewnym 
skrócie były to najpierw środowiska danej opozycji i podziemia niepodległościowego, 
mniejszości narodowe, Kaszubi, oczywiście Kościół katolicki (do czasu powołania 
odrębnego „wyznaniowego” pionu IV), następnie literaci i działacze kultury (po Liście 
34). W 1968  r. doszli studenci i uczelnie wyższe, w grudniu 1970 r. kręgi robotnicze 
i większe zakłady pracy, przede wszystkim stocznie itd. Naturalnie wcześniej 
zajmowano się nimi również, jednakże – po wskazanym wydarzeniu stanowiącym 
katalizator – o wiele bardziej i  intensywniej. Zwiększano w nich sieć agenturalną, 
zakładano nowe sprawy operacyjne i obiektowe, a przez to rozbudowywano strukturę 
organizacyjną i zatrudnienie samego Wydziału III. W latach późniejszych, w związku 
ze wzrostem aktywności opozycyjnej społeczeństwa, wydzielono zeń dwie dodatkowe 
jednostki (Wydział III „A” i Wydział III-1). Cały proces ukazuje też kolejne etapy 
poszerzania inwigilacji Polaków i pomniejszania swobód obywatelskich. Do połowy 
lat siedemdziesiątych XX w. inwigilacją studentów i  uczelni wyższych zajmowali się 
przede wszystkim funkcjonariusze Grupy 4 Wydziału III, odpowiedzialni również za 
środowiska twórcze i artystyczne.

W styczniu 1970 r. w ewidencji operacyjnej gdańskiej SB zarejestrowana została sprawa 
obiektowa o kryptonimie „Patent”, w ramach której podjęto systematyczną inwigilację 
Politechniki Gdańskiej, m.in. panujących tam stosunków politycznych i kontaktów 
międzynarodowych. O zakresie prowadzenia sprawy można się przekonać z różnych 
protokołów zdawczo-odbiorczych z lat osiemdziesiątych XX w.: wśród kilkudziesięciu 
segregatorów znajdował się też jeden z materiałami operacyjnymi dotyczącymi wydarzeń 
marcowych. Niestety, przepadł on podobnie jak cała sprawa i zdecydowana większość 
dokumentacji SB w okresie upadku systemu komunistycznego i transformacji ustrojowej13.

4.   Wszczęcie sprawy
16 kwietnia 1970 r. inspektor Grupy 4 Wydziału III kpt. Kazimierz Sękowski (ur. 1929) 

odbył rutynowe spotkanie z tzw. pomocą obywatelską o pseudonimie „Top”, donoszącą 
na temat środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej14. Informacje przekazane 
tamtego dnia przez „Topa” dotyczyły spraw związanych z 1 maja (przerwa w nauce, 
wyjazdy do domów, organizacja uroczystości), spotkania studentów z pisarzem 
(i zarazem byłym funkcjonariuszem bezpieki) Janem Babczenką, a także propozycji 
zorganizowania „niepoprawnego” spotkania z księdzem w klubie studenckim 
„Koga”. Oprócz tego „Top” przekazał funkcjonariuszowi kolorowy slajd, na którym 
widać było scenę z zamieszek marcowych, w tym ponad dwadzieścia młodych osób, 
m.in. stojących na nasypie torów kolejowych, dwóch wojskowych, a także płonącą 
świecę dymną (fot. 1). Właścicielem przezrocza miał być student IV roku Instytutu 
Okrętowego (wcześniej Wydziału Budowy Okrętów) Politechniki Gdańskiej Janusz 

11  Więcej zob. Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach..., s. 323, 347, 405–407, 440, 518–
519, 520, 523, 526–528, 532–533.

12  Pion III SB w latach 1956–1990 prowadził działania związane z działalnością antypaństwową 
w kraju.

13  Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach..., s. 31.
14  IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 9–10, Notatka służbowa kpt. Kazimierza Sękowskiego z odbytego 

spotkania z PO ps. „Top”, 16 IV 1970 r., wraz z odręcznymi adnotacjami.



Wypiór, mieszkaniec pokoju 319 w Domu Studenckim nr 9. Według doniesienia Wypiór 
posiadał kilkanaście podobnych zdjęć, na których „są momenty, jak funkcjonariusze 
MO biją pałkami studentów” i miał je udostępniać do wglądu innym studentom. 
„Top” niepostrzeżenie wykradł ów slajd. Niestety nie udało się w pełni ustalić jego 
tożsamości, która pomogłaby dociec, kiedy to nastąpiło15.

Zaalarmowani funkcjonariusze, w tym sam zastępca komendanta wojewódzkiego ds. 
SB płk Władysław Pożoga (1923–2015), postanowili dokładnie sprawdzić domniemanego 
właściciela zdjęć, a więc Janusza Wypióra (ur. 1947). Zamierzano następnie ściągnąć go 
na rozmowę operacyjną, zażądać wyjaśnień oraz wydania pozostałych klisz. Miano tego 
dokonać w sposób tajny, aby uniemożliwić ewentualne ziszczenie pozostałych klisz. 
Sprawa została zlecona do realizacji młodemu stażem inspektorowi ppor. Andrzejowi 
Czerwińskiemu (1943–1972).

W następnych dniach dokonano odpowiednich sprawdzeń w kartotekach dotyczących 
pochodzącego z Katowic Wypióra, które niczego nie wykazały. Ustalono rozkład zajęć IV 
roku Instytutu Okrętowego, przejrzano jego akta osobowe na uczelni oraz pozyskano na 
jego temat opinię, najpewniej u źródeł ofi cjalnych (władze ZSP, KU PZPR bądź Instytutu). 
Najprawdopodobniej jednak zbliżające się święto 1 maja spowodowało odłożenie sprawy 
na bok, albo też czekano na jej formalne zatwierdzenie. 28 kwietnia 1970 r. dokonano 
odpowiedniej jej rejestracji, ustalając kategorię rozpracowania jako kwestionariusz 
ewidencyjny16 i nadając pseudonim „Reporter”. Figurantem był Janusz Wypiór.

Nieco ponad tydzień później, 7 maja 1970 r., ppor. Czerwiński otrzymał doniesienie 
od t.w. ps. „Gen” zawierające charakterystykę Wypióra, opartą o ich osobistą znajomość, 
być może zawiązaną podczas zajęć z ekonomii politycznej (obaj zresztą studiowali na tym 
samym kierunku). W informacji pojawiły się dodatkowe nazwiska jego kolegów z roku, 
w tym Zbigniewa Żdżarskiego i Adama Sorala. T.w. miał pogłębić rozeznanie Wypióra, 
wykorzystując m.in. swoje amatorskie zainteresowanie fotografi ą. Kolejne spotkanie, do 
którego miało dojść 22 maja, jeśli się odbyło, zapewne nie wniosło już niczego nowego do 
sprawy, ponieważ ta do tego czasu została już rozwiązana17.

15  Kategoria osobowego źródła informacji określana jako „pomoc obywatelska” była z reguły 
nierejestrowana, a formą zbliżona do kontaktu służbowego (mógł więc to być np. kierownik domu 
studenckiego, aktywista organizacji młodzieżowych lub partyjnej); nadanie jej pseudonimu sugeruje 
regularniejsze kontakty z funkcjonariuszem SB. Inne donosy „Topa” (tym razem określonego 
mianem kontaktu poufnego) zachowały się w materiałach sprawy operacyjnego sprawdzenia 
„Topaz”, prowadzonej przez szczecińską SB przeciwko byłemu studentowi Politechniki Gdańskiej 
Rubinowi Szajnbergowi (ur. 1944). Informacje odebrał ten sam funkcjonariusz, czyli kpt. Sękowski, 
w styczniu i lutym 1969 r. oraz w marcu 1970 r., a po wyjeździe Szajnberga do Szczecina dokumentacja 
operacyjna z Gdańska pojechała za nim. Nie można wykluczyć, że owym „Topem” był ówczesny 
inny student Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej, Lech Kozłowski (ur. 1946), który do 
września 1970 r. był przewodniczącym Komitetu Uczelnianego ZMS na Politechnice Gdańskiej, 
a kilka miesięcy po ukończeniu studiów złożył podanie o przyjęcie w szeregi SB (pracował tam 
w latach 1972–1979). W jego aktach osobowych (IPN Gd, WUSW Gd, 214/1950, k. 33) znajduje się 
karta sprawdzeniowa E -14 (każdego kandydata do pracy w MO czy SB sprawdzano w kartotekach 
operacyjnych), na której zapisano, żeby „skontaktować się z kpt. Sękowskim” (bez podania 
numerów ewidencyjnych). W podobny sposób podawano dane dotyczące ofi cerów prowadzących 
daną sprawę lub danego t.w. Jak dodaje Marian Grzybowski w korespondencji z autorem, Kozłowski 
mieszkał w akademiku na najwyższym piętrze, co mogłoby pośrednio tłumaczyć jego pseudonim 
(top po angielsku to szczyt, góra, górna część czegoś).

16  Kwestionariusz ewidencyjny – rodzaj sprawy operacyjnej SB, w ramach której rozpracowywano 
konkretną osobę ze względu na potencjalne prowadzenie wrogiej działalności.

17  IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 30–32, Informacja t.w. ps. „Gen” pobrana przez ppor. Andrzeja 
Czerwińskiego, 7.05.1970 r., Gdańsk. Według informacji zawartych w ewidencji operacyjnej 
pod tym pseudonimem fi gurował Bronisław Morgen (ur. 1946 w Krakowie), będący kolejnym 
przykładem „marcowego” werbunku agentury spośród studentów (zarejestrowany 28 maja 1968 
r., wyrejestrowany 16 sierpnia 1972 r.; materiały nie zachowały się), choć przesłanki podjęcia 
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11 maja został opracowany i zatwierdzony szczegółowy plan przeprowadzenia 
rozmowy operacyjnej z Wypiórem. Na podstawie uzyskanych informacji stwierdzano w 
nim, że „w stosunku do rzeczywistości nastawiony jest [on] sceptycznie, nie oznacza 
to jednak, że neguje osiągnięcia ustrojowe”. Tajne ściągnięcie studenta na rozmowę 
miano przeprowadzić przy wykorzystaniu kierownika Studium Wojskowego Politechniki 
Gdańskiej, który przekazał mu ustne wezwanie do stawienia się do WKR w dniu 12 maja 
na godz. 9.30 w związku z nieprawidłowościami w książeczce wojskowej. Pod WKR mieli 
na niego oczekiwać kpt. Sękowski i ppor. Czerwiński.

 
 

 

W planie znalazły się też zagadnienia do poruszenia podczas rozmowy, którą 
planowano przeprowadzić w gmachu KW MO przy ul. Okopowej 9. Po poinformowaniu 
Wypióra, że SB wie o przezroczach i ich prezentowaniu innym studentom, zamierzano 
m.in. przedstawić mu konsekwencje tego rodzaju czynów i grożących z tego tytułu sankcji. 
W zależności od reakcji fi guranta rozważano zaproponowanie mu współpracy18.

współpracy mogły być inne. Morgen był obywatelem ZSRR (urodzonym w Polsce), a według kartotek 
SB miał pochodzenie żydowskie. W późniejszym okresie, po wyjeździe do USA, najprawdopodobniej 
miał kontakty z wywiadem PRL; IPN Gd, WUSW Gd, 0075/1, Kserokopia dziennika rejestracyjnego 
Wydziału „C” SB KW MO w Gdańsku, lp. 8787; ibidem, 0065/1, Kartoteka odtworzeniowa SB WUSW 
w Gdańsku, Karta E–14 dot. Bronisława Morgena; AIPN, MSW, 01746/4, k. 743–744, Postanowienie 
o zniszczeniu akt sprawy archiwalnej Departamentu i MSW: rozpracowanie operacyjne krypt. 
„Gen”, 8.01.1990 r., Warszawa; AZPG, Akta osobowe Bronisława Morgena.

18  AIPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 33–35, Plan przeprowadzenia rozmowy operacyjnej z fi gurantem 
KE krypt. „Reporter”, 11.05.1970 r., Gdańsk; por. M. Grzybowski, Wspomnienia „Reportera” [w:] 
Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników..., s. 216.

Źródło: IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 15: 15 III 1968 r., Gdańsk-Wrzeszcz. 

 Fot. 1. Skan slajdu przekazanego przez PO ps. „Top” funkcjonariuszowi SB 16 kwietnia 1970 r. (IPN 
Gd, 0027/3565, k. 15).



5.   Przesłuchania
Zgodnie z planem, 12 maja 1970 r., Wypiór został przetransportowany na Okopową 

i  rozpoczęło się jego przesłuchanie, które trwało aż dziewięć godzin (od ok. 10.00 
do 19.00). Według wspomnień Wypióra w rozpytywanie zaangażowanych było 
przynajmniej trzech ofi cerów SB. Z dokumentów wynika, że byli to kpt. Kazimierz 
Sękowski i kierownik Grupy 3 por. Wojciech Raniewicz (ur. 1938); niewykluczone, 
że trzecim był ppor. Andrzej Czerwiński. Wszystko dlatego, że jak wynika zarówno 
z  jego relacji, jak i notatki Raniewicza, Wypiór – mający wyrobione zdanie na temat 
systemu komunistycznego i jego służb – przez długi czas nie przyznawał się do tego, 
że widział jakiekolwiek zdjęcia z wydarzeń marcowych. Zresztą dość późno został mu 
przedstawiony powód całej sprawy. Z początku rozmawiano z nim o rzeczach ogólnych, 
próbując pozyskać go do współpracy. Po przejściu do konkretów linią obrony Wypióra 
było to, że mógł nie widzieć tych kilku „kompromitujących” slajdów, które znajdowały 
się w pudełku zawierającym kilkadziesiąt innych. 

Wydaje się, że dopiero podczas tego przesłuchania funkcjonariusze dowiedzieli się 
o faktycznym autorze i właścicielu rzeczonych zdjęć, którym był nie Wypiór lecz jego 
kolega z pokoju i roku Marian Grzybowski. Gros zdjęć pochodziło z wyjazdu drużyny 
siatkówki AZS Politechniki Gdańskiej do Bułgarii. W czasie indagowania Wypiórowi 
kazano napisać oświadczenia, w których jednak cały czas nie przyznawał do jakiekolwiek 
kontaktu z kliszami z Marca. Uległ dopiero, gdy wywarto na nim presję psychologiczną, 
sugerując, że na Komendę przywieziono jego żonę (również studentkę). Słyszał też, że 
poszukiwano i przesłuchiwano jego pozostałych kolegów, przy czym jednego z  nich 
funkcjonariuszom nie udało się odnaleźć. Według Raniewicza, wpływ na zmianę postawy 
przesłuchiwanego miało przedstawienie mu fragmentu oświadczenia podpisanego 
przez Mariana Grzybowskiego, w którym wymieniał on Wypióra jako jedną z  osób, 
która zapoznawała się z rzeczonymi zdjęciami. W obliczu obu faktów Wypiór napisał 
kolejne oświadczenie, wycofując się z poprzednich zeznań i przyznając do oglądania 
„marcowych” slajdów oraz je opisując19.

Wydaje się, że w trakcie przesłuchania, wobec uporu indagowanego i uzyskania nowych 
informacji, podjęto decyzję o przeprowadzeniu rozmów z jego kolegami z akademika, 
w tym przede wszystkim z Marianem Grzybowskim (ur. 1949) – faktycznym autorem 
i właścicielem fotografi i. Niewykluczone, że jeszcze przed tym sprawdzono go w lokalnej 
kartotece oraz wysłano zapytanie do MSW. Rozmowę z Grzybowskim przeprowadził 
kpt. Sękowski w pomieszczeniu Studium Wojskowego na Politechnice. Jak wspominał 
ówczesny student, na pytanie czy robił zdjęcia w Marcu ’68, od razu odpowiedział 
twierdząco, co „zaskoczyło wywiadowcę, (...) który wyszedł z pokoju” i wychodził jeszcze 
kilka razy, zapewne w celu skontaktowania się z funkcjonariuszami pozostającymi 
w Komendzie. Grzybowski szczegółowo wyjaśnił historię owych feralnych zdjęć, a łącznie 
pobrano od niego aż cztery oświadczenia. 

Jak relacjonował i wyjaśniał, zdjęcia z zamieszek wykonał z okna akademika, 
z  prozaicznej przyczyny, ponieważ od zawsze parał się fotografi ą. Na drugim roku 
studiów zaczął robić przezrocza na kolorowej kliszy. W wydarzeniach marcowych 

19  IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 87–89, Notatka służbowa por. Wojciecha Raniewicza z rozmowy 
profi laktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej z Januszem Wypiórem, 11 [powinno być 12] 
maja 1970 r., Gdańsk; ibidem, k. 90–95, Oświadczenia i zobowiązanie do zachowania rozmowy 
w tajemnicy Janusza Wypióra, 11 [powinno być 12] maja 1970 r., Gdańsk; por. J. Wypiór, Moje 
wspomnienia z 1970 r. w Gdańsku, [w:] Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników..., 
s. 219–220. Co ciekawe, wszystkie oświadczenia Wypióra zostały opatrzone datą 11 maja, podobnie 
jak notatka Raniewicza, który przesłuchując go jako ostatni, najpewniej się nią zasugerował; o tym, 
że rozmowa odbyła się 12 maja świadczy przywołany wyżej plan rozmowy oraz dokumentacja 
z równolegle przeprowadzonych rozmów z kolegami Wypióra.
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nie brał aktywnego udziału, uczestniczył w wiecu 12 marca i generalnie popierał 
postulaty protestujących studentów. (Jeden z kolegów, Waldemar Pasturczak był pod 
„Żakiem” i otrzymał cios pałką). 15 marca pozostał z kolegami w akademiku (dopiero 
wieczorem pojechał na trening siatkówki). „Na ulicy przed (...) DS 9 pojawiły się gaziki 
z milicją i armatkami wystrzeliwującymi pociski z różnego koloru gazem łzawiącym. 
Uznałem wtedy, że warto zrobić zdjęcia tych różnobarwnych obłoków, które powinny 
ładnie wyglądać na kolorowych slajdach” – pisał po latach20. Funkcjonariuszowi 
tłumaczył, że zdjęcia robił bez niczyjej sugestii oraz bez zamiaru ich wykorzystywania 
do celów propagandowych. Ponadto pomniejszał ich znaczenie, stwierdzając, że nic 
szczególnego nie przedstawiały. Z początku nie chciał przyznać, że slajdy oglądali inni 
mieszkańcy akademika, nie przytoczył również komentarzy, jakie wywoływały. Podał 
natomiast, zgodnie z tym co zeznał Wypiór, że slajdy te znajdowały się w pudełku wraz 
z innymi, przede wszystkim ze zdjęciami z Bułgarii, które cieszyły się największym 
zainteresowaniem kolegów. Dopiero po latach dowiedział się od Wypióra, że ten 
pożyczył całe pudełko do innego pokoju i być może wtedy jeden ze slajdów został 
niepostrzeżenie skradziony. W przerwie wielkanocnej 1970 r. przezrocza wywiózł do 
rodziców do Bielska-Białej. 

Rozmowa z Grzybowskim zakończyła się, gdy funkcjonariusz upewnił się, że zdjęcia 
nie były przedmiotem szerokiego zainteresowania, a także nabrał przekonania, że ich 
autor nie przejawia wrogich zamiarów, ponadto wyraził skruchę i obawę o ewentualne 
konsekwencje oraz zobowiązał się do ich dostarczenia. Przesłuchujący miał mu jednak 
odpowiedzieć, że SB ma od tego swoich ludzi i sama się tym zajmie. Grzybowski napisał 
tylko dokładną instrukcję, opisującą miejsce przechowywania zdjęć w domu rodziców21. 

Równocześnie do przesłuchań Grzybowskiego i Wypióra na Komendę zostali 
ściągnięci ich pozostali koledzy, wymienieni przez nich jako oglądający zdjęcia: 
Waldemar Pasturczak i Zbigniew Żdżarski. Ten ostatni rok wcześniej mieszkał z nimi 
w jednym pokoju. Funkcjonariuszom nie udało się namierzyć piątego z kolegów, a 
czwartego mieszkańca pokoju nr 319, Eugeniusza Romana Wypijewskiego (ur. 1948). 
Później go nie szukano, zapewne dlatego, że cała sprawa została wyjaśniona. 

Rozmowę ze Zbigniewem Żdżarskim (ur. 1948) przeprowadzili dwaj kierownicy: 
Grupy 3 por. Wojciech Raniewicz oraz Grupy 4 por. Jerzy Milewski (ur. 1939). Student 
wyjaśnił funkcjonariuszom, że faktycznie oglądał zdjęcia z wydarzeń marcowych, 
podobnie jak jego koledzy. Podkreślił jednak, że oprócz ich złego stanu technicznego nie 
były one obiektem komentarzy. W notatce z tej rozmowy Milewski zawarł wyjaśnienia 
dotyczące domniemanej, a z dzisiejszej perspektywy bardzo wątpliwej, winy 
Grzybowskiego. Otóż na pytanie studenta o charakter wykroczenia popełnionego przez 
amatorskiego fotografa, ofi cer wyjaśnił różnice „tkwiące pomiędzy odpowiedzialnością 
za sam fakt wykonania zdjęć wyłącznie z racji zainteresowań fotografi cznych, 
a sankcjami [grożącymi] w wypadku sporządzenia klisz z zamiarem kolportażu w ściśle 
określonym celu politycznym”. Postawa Żdżarskiego została oceniona pozytywnie 
i w konkluzji funkcjonariusz wskazywał, że nie należy wyciągać wobec niego żadnych 
konsekwencji dyscyplinarnych22.

20  M. Grzybowski, Wspomnienia „Reportera”, [w:] Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami 
uczestników..., s. 215.

21  IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 49–52, Notatka służbowa kpt. Kazimierza Sękowskiego 
z rozmowy przeprowadzonej z Marianem Grzybowskim, 12.05. 1970 r., Gdańsk; ibidem, k. 49–60, 
Oświadczenia i zobowiązanie do zachowania tajemnicy Mariana Grzybowskiego, 12.05.1970 r., 
Gdańsk; M. Grzybowski, Wspomnienia „Reportera”, [w:] Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami 
uczestników..., s. 215–217.

22  IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 64–66, Notatka służbowa por. Jerzego Milewskiego z rozmowy 
ze Zbigniewem Żdżarskim, 12.05.1970 r., Gdańsk; ibidem, k. 67–69, Oświadczenie Zbigniewa 



Kolejnym z przepytanych kolegów był Waldemar Pasturczak (ur. 1948). Jak 
wspominał, po powrocie z zajęć został wezwany do kierownika DS, gdzie oczekiwali na 
niego dwaj „smutni panowie”, z którymi następnie udał się na Okopową. Pasturczak 
w  swojej relacji wspominał, że przesłuchanie było dość długie i bez wyjaśnienia 
jego celu. „Funkcjonariusze się zmieniali, a ja w tym pokoju siedziałem głodny i zły. 
Wypytywali mnie o sytuację na Politechnice, jak mi idzie nauka, czy mam jakieś 
problemy i plany. Kiedy wspomniałem o chęci wyjazdu na praktykę pływającą, od razu 
chwycili ten trop i  dali mi do zrozumienia, że jeśli chcę ten zamiar zrealizować, to 
musze podpisać im zobowiązanie, że po praktyce spotkam się z ich kolegą i opowiem 
mu o jej przebiegu. Po zastanowieniu podpisałem. (...) Chciałem tylko, aby się ode mnie 
odczepili i pozwolili wyjechać na praktykę zagraniczną”23.

W teczce sprawy „Reporter” nie zachowała się notatka z przeprowadzonej 
z nim rozmowy, której być może nigdy nie sporządzono. Znaleźć tam za to można 
maszynopis informacji od t.w. o pseudonimie „Jurek” z 12 maja 1970 r., którą przyjął 
i  opracował ppor. Andrzej Czerwiński. Doniesienie zawiera ogólne charakterystyki 
Grzybowskiego, Wypióra, Wypijewskiego i Żdżarskiego, przedstawionych w  pozy-
tywnym świetle, jako dobrzy koledzy i zdolni studenci, udzielający się społecznie. 
Z analizy akt sprawy wynika, że zdecydowaną większość informacji dotyczących 
dwóch pierwszych funkcjonariusze już posiadali. Ponadto w teczce znajduje się 
odpis złożonego oświadczenia złożonego przez Pasturczaka, w którym opisał fakt 
posiadania przez Grzybowskiego przezroczy z wydarzeń marcowych oraz dość 
szczegółowo przedstawił ich zawartość. Stwierdził też, że slajdy widzieli koledzy z 
pokoju, a także inni studenci z akademika24.

Rozmowę z „Jurkiem” Czerwiński przeprowadził wespół z inspektorem Grupy 
4 por. Jerzym Wąsalą (ur. 1932). Dokument dowodzi tego, że Pasturczak przystał 
na współpracę, a sporządzoną informację dotyczącą kolegów (podobne treści 
zawierają oświadczenia Grzybowskiego i Wypióra) uznano za jego pierwsze 
doniesienie. Pozyskanie odbyło się więc pomimo braku rozpoznania danej osoby, 
kompletnie bez jej „opracowania”, czyli niezgodnie z zasadami pozyskiwania 
sieci agenturalnej. Dopiero dzień po rozmowie wysłano zapytanie do Biura „C” 
MSW. Formalna rejestracja w ewidencji operacyjnej dokonana została 18 maja 
1970 r.25 Według informacji, „Jurek” otrzymał zadanie obserwacji zachowań swoich 
kolegów, szczególnie ich komentarzy na temat przeprowadzonych rozmów. Kolejne 
spotkanie wyznaczono na 14 maja w kawiarni hotelu „Monopol”, a w aktach można 
znaleźć z niego notatkę sporządzoną przez ppor. Czerwińskiego, w której pokrótce 
przedstawione zostały reakcje czwórki kolegów i ich rozmowa w pokoju. Wskazywali 
oni m.in., że „Wypiór niepotrzebnie kręcił”, przez co wszystkich wezwano na KW 
MO. Zastanawiali się również, czemu wśród wezwanych nie było Wypijewskiego, ale 
przede wszystkim, kiedy i w jakich okolicznościach zaginął jeden ze slajdów oraz 
skąd władze o nich wiedziały. Nowo pozyskany t.w. wspomniał również o tym, że 
spotkanie kolegów w gmachu Komendy, do którego doszło po ich przesłuchaniu, 
wypadło humorystycznie, ze względu na kompletne zaskoczenie. „Jurek”, oprócz 

Żdżarskiego, 12.05.1970 r., Gdańsk.
23   W. Pasturczak, Moje wspomnienia, [w:] Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników..., 

s. 222.
24  IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 72, Odpis oświadczenia Waldemara Pasturczaka, 12.05.1970 r., 

Gdańsk; ibidem, k. 61–63, Informacja t.w. ps. „Jurek” pobrana przez ppor. Andrzeja Czerwińskiego, 
12.05.1970 r. Gdańsk.

25  IPN Gd, WUSW Gd, 0075/1, Kserokopia dziennika rejestracyjnego Wydziału „C” SB KW MO 
w Gdańsku, lp. 11377; ibidem, 0065/1, Kartoteka odtworzeniowa SB WUSW w Gdańsku, Karta E–14 
dot. Waldemara Pasturczaka.
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polecenia dalszej obserwacji kolegów, otrzymał też zadanie dotyczące praktyk 
pływających, a kolejny kontakt miał zostać wywołany w razie doraźnej potrzeby. T.w. 
zaznaczył bowiem, że zbliżająca się sesja egzaminacyjna uniemożliwi mu spotkania. 
Oficer prowadzący zamierzał też poddać kontroli „Jurka” za pomocą innego agenta, 
wspomnianego wcześniej t.w. ps. „Gen”26.

Uwagi ppor. Czerwińskiego z drugiego spotkania wskazują, że jego kontakt z t.w. 
można uznać za dość swobodny i mało konkretny, patrząc z perspektywy SB. Według 
samego Pasturczaka ofi cer przypomniał mu się dopiero w nowym roku akademickim, 
zapraszając na spotkanie do kawiarni. „Powiedziałem, że nie mam czasu na 
chodzenie po kawiarniach i zaprosiłem go do akademika. Absolutnie nie chciał się na 
to zgodzić, a  ja stanowczo odmawiałem rozmów na mieście. W końcu oznajmił, że 
skoro nie godzę się na spotkania, to muszę mu napisać oświadczenie, że odmawiam 
współpracy. Zgodziłem się ostatecznie spotkać na dworcu PKP Gdańsk-Wrzeszcz. 
Tam sporządziłem to oświadczenie”27. Z dziennika rejestracyjnego wynika jednak, 
że wyrejestrowanie „Jurka” z  sieci operacyjnej nastąpiło dopiero 4 maja 1971 r. Nie 
wyklucza to i takiej możliwości, że tak jak rejestracja przebiegała z opóźnieniem, tak i 
wyrejestrowanie mogło zostać przeciągnięte w czasie. 

Choć nie zachowały się teczki personalna czy pracy t.w. „Jurka”, to na podstawie 
dostępnych danych można wnioskować, że pozyskanie Pasturczaka do współpracy 
dokonało się doraźnie do sprawy „Reporter”, przy czym kluczową rolę odegrał prosty 
szantaż. Natomiast cała współpraca miała dość luźny i wymuszony charakter. W 
podobny sposób z całą pewnością i często z podobnym skutkiem werbowano w okresie 
wydarzeń marcowych. Wszak nie każdy z poddanych wówczas presji ze strony, jakby nie 
było, przedstawicieli władzy młodych ludzi był w stanie się jej skutecznie oprzeć.

6.   Zakończenie sprawy
Jeszcze tego samego dnia, w którym przesłuchano czwórkę kolegów, funkcjonariusze 

z  Gdańska nadali szyfrogram do SB w Katowicach z prośbą o pilne udanie się do 
Bielska-Białej do ojca Mariana Grzybowskiego, Józefa (członka PZPR), z żądaniem 
wydania klisz fotografi cznych dotyczących wydarzeń marcowych. Szczegółowo 
opisano miejsce ich przechowywania. Trzy dni później z Katowic wysłana została 
przesyłka zawierająca dwa nienaświetlone fi lmy oraz cztery pudełka z przezroczami. 
Tamtejszym funkcjonariuszom najwyraźniej nie chciało się ich przeglądać i postanowili 
przesłać wszystkie28. Niewykluczone, że gdańskim również nie, co nie przeszkodziło w 
sporządzeniu i wysłaniu 21 maja 1970 r. do Departamentu III MSW informacji dotyczącej 
wyjaśnienia całej sprawy, w której odnotowano niezgodnie z prawdą, że slajdy zostały 
zarekwirowane29.

Jak się okazało, wśród przysłanych ze Śląska materiałów fotografi cznych nie było 
rzeczonych slajdów, które pozostały w szufl adzie dokładnie opisanej w oświadczeniu 

26  IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 70–71, Notatka służbowa ppor. Andrzeja Czerwińskiego ze 
spotkania z t.w. ps. „Jurek”, 14.05.1970 r., Gdańsk.

27  W. Pasturczak, Moje wspomnienia, [w:] Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników..., 
s. 222–223.

28  IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 46, Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w 
Gdańsku ppłk. Kazimierza Dudka do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach, 
12.05.1970 r., Gdańsk; ibidem, k. 98, Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w 
Katowicach płk. Jerzego Bobonia do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Gdańsku, 15 
.05.1970 r., Gdańsk.

29  Informacja dot. wyjaśnienia faktu kolportażu w Domu Studenckim Politechniki Gdańskiej 
przezroczy z wypadków marcowych 1968 r., 19.05.1970 r. [w:] Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej 
w dokumentach..., s. 617–618.



Grzybowskiego. Poskutkowało to oczywiście ponownym wezwaniem go na Komendę 
z żądaniem ich wydania. Podczas wizyty 11 czerwca 1970 r. Grzybowski dokonał przeglądu 
zarekwirowanych materiałów i zobowiązał się do dostarczenia tych właściwych 
do końca miesiąca. Zapytany o komentarze, jakie wywołała cała sprawa rozmów 
przeprowadzonych z kolegami, odpowiedział, że rozmawiał o tym bardzo ogólnikowo. 
Wskazywał tylko, że Wypiór złościł się, że niepotrzebnie zabierano mu czas30.
 Fot. 2. Zdjęcie wykonane przez Mariana Grzybowskiego 15 marca 1968 r. z okna domu studenckiego, 
przekazane wraz z innymi Służbie Bezpieczeństwa 29 czerwca 1970 r.

 
 Źródło: IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 16: 15 III 1968 r., Gdańsk-Wrzeszcz.

29 czerwca 1970 r. zakończyły się kontakty Grzybowskiego z SB związane z 
feralnymi zdjęciami. Tego dnia stawił się na Komendzie i oddał cztery sztuki slajdów 
kpt. Sękowskiemu (Fot. 1–5), dodając przy tym, że temat przesłuchań wśród kolegów 
poszedł w zapomnienie. Rozmowa z ofi cerem – według tegoż – miała charakter 
profi laktyczno-ostrzegawczy. Student został ostrzeżony przed konsekwencjami 
„podejmowania jakiejkolwiek wrogiej działalności przeciw ustrojowi PRL i polityce 
partii”. Funkcjonariusz wskazał również, że czyn, którego się dopuścił, „mógł 
wzbudzać niewłaściwe nastroje wśród młodzieży i  mógł być przyczyną podjęcia 
jakichś lekkomyślnych czynów”. Grzybowski zobowiązał się do niepodejmowania 
negatywnej działalności, odebrał również zakwestionowane w  jego domu materiały 
fotografi czne31. Tym samym sprawa została zakończona.

30  IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 79–80, Notatka służbowa kpt. Kazimierza Sękowskiego 
z rozmowy z Marianem Grzybowskim, 11.06.1970 r., Gdańsk.

31  Ibidem, k. 83–85, Notatka służbowa kpt. Kazimierza Sękowskiego z rozmowy z Marianem 
Grzybowskim, 11.06.1970 r., Gdańsk.
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W ostatnim już oświadczeniu, w którym opisał zawartość przezroczy z 1968 r., 
Grzybowski dodał, że dowiedział się od ojca, że funkcjonariusz, który przyszedł do 
jego domu, oglądał wszystkie slajdy, także i te. Najwyraźniej jednak nie uznał ich za 
podejrzane32. Tak więc dopiero pod koniec czerwca 1970 r. gdańscy esbecy mogli się 
naocznie przekonać, że będące powodem całej sprawy przezrocza były w rzeczywistości 
słabej jakości i nie zawierały „wyraźnie wrogich akcentów”, jak stwierdzano 
w wyjaśnieniu przyczyn zakończenia sprawy. Ze względu na postawę i zobowiązanie 
przyjęte przez fi guranta sprawy Mariana Grzybowskiego oraz w  porozumieniu 
z Komitetem Uczelnianym PZPR przy Politechnice Gdańskiej odstąpiono od wyciągania 
wobec niego konsekwencji, ograniczając się do wspomnianej rozmowy profi laktyczno-
ostrzegawczej. 30 czerwca 1970 r. ppor. Andrzej Czerwiński sporządził informację 
dotyczącą zakończenia kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Reporter”, 
zatwierdzoną 31 lipca33. 

 

Na początku lipca 1970 r. do MSW przesłano też meldunek końcowy w tej sprawie, 
w  którym wskazywano, że Marian Grzybowski będzie nadal obserwowany w ramach 
sprawy obiektowej kryptonim „Patent”34. 7 sierpnia 1970 r. sprawa została zdjęta 
z ewidencji operacyjnej, a cztery dni później trafi ła do archiwum.

32  Ibidem, k. 81, Oświadczenie Mariana Grzybowskiego, 11.06.1970 r., Gdańsk; por. M. Grzybowski, 
Wspomnienia „Reportera”, [w:] Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników..., s. 217.

33  Ibidem, k. 8, Kwestionariusz ewidencyjny: powód zakończenia obserwacji – rozpoznania, 
30.06.1970 r., Gdańsk.

34  IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 101–102, Meldunek Wydziału III KW MO w Gdańsku do 
Departamentu III MSW w Warszawie, 3.07.1970 r., Gdańsk.

          Źródło: IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 17: 15 III 1968 r., Gdańsk-Wrzeszcz.

 Fot. 3. Zdjęcie wykonane przez Mariana Grzybowskiego 15 marca 1968 r. z okna domu studenckiego, 
przekazane wraz z innymi Służbie Bezpieczeństwa 29 czerwca 1970 r.



7.   Bez ciągu dalszego
Po feralnej przygodzie ze zdjęciami koledzy odbyli zagraniczną praktykę pływającą, 

a później bez problemów ukończyli studia i znaleźli pracę. Oprócz przesłuchań, nie spotkały 
ich żadne nieprzyjemności związane ze sprawą. W uczelnianych aktach osobowych nie ma 
śladu ówczesnych problemów, a składane przez nich podania o stypendia lub inną pomoc 
socjalną były rozpatrywane pozytywnie35. Niemniej jednak funkcjonariusze SB o nich nie 
zapomnieli. Jak wspominał Marian Grzybowski: „Parę miesięcy później telefonicznie 
zaproszono mnie do współpracy z SB. Wykręciłem się, twierdząc, że nie mam na to czasu, 
bo jestem zajęty nauką i grą w siatkówkę”36. Z kolei Waldemar Pasturczak wspominał, że 
podczas pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni tamtejsi funkcjonariusze robili 
różne podchody, wiedząc o jego wcześniejszej rejestracji jako t.w.37 W 1981 r. Janusz Wypiór 
postanowił opuścić kraj i nie powrócił już z wycieczki do Grecji. W ślad za nim poszedł 
Marian Grzybowski, który wraz z rodziną osiadł w Kanadzie, gdzie pozostaje do dziś.

 

8.   Wnioski
Opisana sprawa stanowi przykład rutynowych działań operacyjnych podejmowanych 

przez Służbę Bezpieczeństwa w obliczu wykrytego przez nią domniemanego 
zagrożenia porządku politycznego PRL. Za takie uznana została możliwość publicznego 
prezentowania zdjęć z wydarzeń marcowych, podczas których władze zamiast rozmawiać 

35  AZPG, Akta osobowe Mariana Grzybowskiego, Waldemara Pasturczaka, Janusza Wypióra, 
Zbigniewa Żdżarskiego.

36  M. Grzybowski, Wspomnienia „Reportera”, [w:] Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami 
uczestników..., s. 217.

37  W. Pasturczak, Moje wspomnienia, [w:] Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników..., 
s. 223.
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 Źródło: IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 18: 15 III 1968 r., Gdańsk-Wrzeszcz.

 Fot. 4. Zdjęcie wykonane przez Mariana Grzybowskiego 15 marca 1968 r. z okna domu studenckiego, 
przekazane wraz z innymi Służbie Bezpieczeństwa 29 czerwca 1970 r..
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z protestującymi zastosowały brutalne rozwiązania siłowe. To obawa przed ewentualnymi 
negatywnymi komentarzami sprawiła, że czwórka zwykłych studentów została 
poddana inwigilacji i wielogodzinnym przesłuchaniom, a na jednym z nich wywarto 
presję, przymuszając do zobowiązania się do tajnej współpracy. Należy jednak 
podkreślić, że żaden z nich nie prowadził „wrogiej roboty”, a ich poglądy polityczne 
zapewne były podobne do większości społeczeństwa polskiego, które – mówiąc 
oględnie – nie pałało sympatią do komunistycznego systemu, choć przecież musiało 
w nim żyć i funkcjonować. 

Fot. 5. Zdjęcie wykonane przez Mariana Grzybowskiego 15 marca 1968 r. z okna domu studenckiego, 
przekazane wraz z innymi Służbie Bezpieczeństwa 29 czerwca 1970 r.

   
 

   Źródło: IPN Gd, WUSW Gd, 0027/3565, k. 19: 15 III 1968 r., Gdańsk-Wrzeszcz.
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„Garstka 300 chuliganów”, 
czyli co wydarzyło się w Gdyni 17 marca 1968 r.

Marzec 1968 r. doczekał się już bogatej literatury, a wydarzenia tej gorącej wiosny, 
ich tło, przyczyny, przebieg, skutki i znaczenie podlegają kolejnym badaniom i coraz 
to nowym interpretacjom.

Wydarzenia Marca 1968 r. w Gdyni, drugim co do wielkości i znaczenia ośrodku 
ówczesnego województwa gdańskiego (a i obecnie pomorskiego), nadal znajdują się 
w cieniu wielkich protestów młodych ludzi, przede wszystkim studentów, w Gdańsku. 
Złożyło się na to kilka przyczyn. Gdynia nie była w tym czasie ośrodkiem akademickim, 
nie funkcjonowała w niej żadna wyższa uczelnia1. Wyższa Szkoła Morska powstanie 
dopiero za rok. W związku z tym w Gdyni w tym czasie nie istniał ośrodek intelektualny 
mogący grupować wokół siebie młodych wykształconych ludzi rozgoryczonych 
marazmem epoki późnego Gomułki. Młodzi gdynianie studiowali w  Gdańsku i 
to tam skupiała się ich aktywność. Inaczej będzie wyglądać sytuacja w  latach 
osiemdziesiątych XX w, kiedy słuchacze i pracownicy Wyższej Szkoły Morskiej będą 
aktywnie działać w opozycji solidarnościowej, a za opór na początku stanu wojennego 
spadną na nich surowe represje2. Gdyńskie wydarzenia marcowe przyćmiewa również 
wielka manifestacja w Gdańsku w piątek 15 marca 1968 r. i wielogodzinne starcia 
z siłami MO, które należały do największych w Polsce. Ale czy to znaczy, że w Gdyni 
do niczego takiego nie doszło? Wręcz przeciwnie. 17 marca 1968 r. w niedzielę pod 
budynkiem PMRN w Gdyni zebrała się młodzież szkół średnich, która także została 
zaatakowana przez oddziały milicji i  ORMO. To wydarzenie uległo praktycznie 
całkowitemu zapomnieniu i bardzo ciężko znaleźć można jakieś informacje na jego 
temat w dotychczasowych publikacjach. 

W 2002 r. Bartosz Bajków na Uniwersytecie Gdańskim obronił pracę magisterską 
„Wydarzenia marcowe 1968 roku w Trójmieście”, w której poświęca uwagę także 
Gdyni. Wspomina w niej o demonstracji w niedzielę 17 marca, jednakże cytuje tylko 
relację opublikowaną przez Instytut Literacki w Paryżu w 1969 r.3 Kształtujący się 
dopiero w tym czasie i słabo jeszcze rozpoznany zasób archiwalny Instytutu Pamięci 
Narodowej nie pozwolił zapewne autorowi rozszerzyć tego tematu.

Z kolei w 2004 r. został opublikowany tom pokonferencyjny pt. „Oblicza Marca 
1968” pod redakcją Konrada Rokickiego i Sławomira Stępnia. Zawarty jest w nim 
artykuł Sławomira Cenckiewicza zatytułowany „Gdańsk, Gdynia, Sopot”. Niestety nie 
wnosi on wiele do badań nad Marcem 1968 r.  w Gdyni, ponieważ mimo umieszczenia 
nazwy miasta w tytule autor nie poświęca mu praktycznie żadnej uwagi4.

W 2008 r. ukazała się książka Marka Andrzejewskiego pt. „Marzec 1968 
w  Trójmieście”, która stanowi jak dotąd najpełniejszy obraz protestów studenckich 
na Wybrzeżu Gdańskim, ich przyczyn i następstw. W niej także znajdziemy w miarę 

1  Istniała wprawdzie Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, ale ze względu na jej charakter ciężko ją 
zaliczyć do uczelni nadającej miastu studenckiego charakteru. głośno zaprotestować.

2  M. Andrzejewski, Marzec 1968 w Trójmieście, Warszawa-Gdańsk 2008, s. 166-167.
3  B. Bajków, Wydarzenia marcowe 1968 roku w Trójmieście (praca magisterska, Uniwersytet Gdański), 

Gdańsk 2002, s. 75.
4  S. Cenckiewicz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, [w:] Oblicza Marca 1968, K. Rokicki, S. Stępień (red.), Warszawa 

2004, s. 73-85.
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liczne wzmianki dotyczące sytuacji w Gdyni. Autor wykorzystuje również wspomnianą 
relację posiłkując się pracą Bartosza Bajkowa, jednakże popełnia niestety błąd 
określając czas opisanych w niej wydarzeń na dzień 15 marca5 (piątek, mimo iż w relacji 
wyraźnie wspomniana jest niedziela, czyli 17 marca).  Miarą zapomnienia odważnego 
wystąpienia gdyńskiej młodzieży mogą być dwa cytaty z fundamentalnej pracy 
Jerzego Eislera „Polski rok 1968”: „17 marca, a więc (…) w dniu, w którym do ulicznych 
zamieszek doszło już tylko w Legnicy i Radomiu”6. „Do demonstracji ulicznych i starć 
z „siłami porządkowymi” doszło natomiast wtedy w czterech miastach, w których nie 
było wówczas szkół wyższych: Bielsku-Białej, Legnicy, Radomiu i Tarnowie”7. Należy 
zadać w tym miejscu pytanie: a co z Gdynią? Mam nadzieję, że ten artykuł pozwoli 
umiejscowić to miasto na mapie polskiego Marca 1968 r.

Pierwsze oznaki napięcia w Gdyni zostały zauważone już 12 marca. Na mieście 
zaczęto rozpowszechniać pogłoski o wystąpieniach w Gdańsku. Następnego dnia 
„zaczynają się pojawiać ulotki nawołujące do wzięcia udziału w wiecu na Politechnice 
Gdańskiej”8. Aby przeciwdziałać buntowniczym nastrojom i zmobilizować własne 
szeregi organizacje partyjne PZPR od 13 marca organizują „wiece protestacyjne 
w  zakładach pracy przeciwko awanturnikom politycznym, domagające się spokoju 
dla kraju i popierające politykę kierownictwa Partii z tow[arzyszem] Wł[adysławem] 
Gomułką na czele”9. Mimo zintensyfi kowanej ofensywy propagandowej Komitet 
Miejski PZPR w Gdyni odnotowuje „gdzie niegdzie (!) pojawienie [się] pojedynczych 
wrogich napisów skierowanych przeciwko Partii i władzy Ludowej, głównie w Stoczni 
im. Komuny Paryskiej i Zarządu Portu Gdynia i MORS-ie [Morska Obsługa Radiowa 
Statków – R.C.]”10. Według raportu SB w marcu 1968 r. w Gdyni ujawniono „109 ulotek 
o treści antypaństwowej, 6 ulotek o treści antyradzieckiej, 11 rezolucji studentów i 5 
ulotek o treści solidaryzującej się ze studentami. W wyniku naszych działań ujawniliśmy 
ogółem 18 autorów i kolporterów wrogich dokumentów, którzy zaangażowali się 
w tej działalności”11. Natomiast 84 osoby, „które w okresie wypadków marcowych 
solidaryzowały się ze studentami i w różnych formach dały temu publiczny wyraz” 
zostały objęte „operacyjnym zainteresowaniem”12.

W sobotę 16 marca Służba Bezpieczeństwa została zaalarmowana, że uczniowie 
gdyńskiego Technikum Chłodniczego przy ul. Sambora rozpowszechniają informacje o 
wiecu, który ma się odbyć następnego dnia o godzinie 11.00 przed PMRN. Rozpytywani 
uczniowie Wojciech Kosicki i Marek Kasprzak powiedzieli, że poinformował ich 
o  tym uczeń wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego Wojciech Janusz. „Ogółem 
wiadomość tę posiadło 20 osób”13. Największym sukcesem organów bezpieczeństwa 
było wykrycie i zatrzymanie 13-osobowej grupy autorów ulotek wzywających do 

5  M. Andrzejewski, op. cit., s. 94.
6  J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 383.
7  Ibidem, s. 394.
8  Archiwum Państwowe w Gdańsku. Oddział w Gdyni (APG Gdynia), 325/48, k. 70, Sprawozdanie 

instruktora ds. informacji KM PZPR Alfreda Zabiełły do Wydziału Organizacyjnego KW PZPR 
w Gdańsku, 30.04.1968 r., Gdynia.

9  Ibidem.
10  Ibidem (słowo „MORS-ie” dopisane jest ręcznie).
11  Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (IPN Gd), 0046/134, k. 52, 

Sprawozdanie z działalności Służby Bezpieczeństwa Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej (KM 
MO) w Gdyni za rok 1968, 03.01.1969 r., Gdynia.

12  Ibidem, k. 54.
13  IPN Gd, 0046/42/2, k. 17, Notatka podpułkownika Stanisława Stawowskiego, [b.d.], Gdynia; M. 

Andrzejewski, op.cit., s. 177-178.
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solidaryzowania się ze studentami14. Wśród nich znajdowali się trzej uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 21 w Gdyni: Andrzej Burczyk, Andrzej Rogowski, Ryszard Jaśkowiak15. 
Zatrzymani uczniowie również rozmawiali między sobą „o mającym się odbyć wiecu 
młodzieży w Gdyni w niedzielę dn[ia] 17.03.[19]68 [r.] koło Prez[ydium] M[iejskiej] 
R[ady] N[arodowej] w Gdyni”16.

W miarę upływu dnia wiadomości o mającej się odbyć manifestacji napływały 
coraz częściej i były coraz bardziej precyzyjne. O godzinie 13.40 KW PZPR w Gdańsku 
zanotował zgłoszenie, że „krążą pogłoski uliczne, że dzisiaj w Gdańsku mają się 
odbywać wiece, a jutro w Gdyni”17, dwie godziny później wpłynęła informacja, „że 
młodzież chce zrobić na placu Grunwaldzkim w Gdyni w dniu dzisiejszym o godz[inie] 
18-tej wiec”18, pod wieczór Jerzy Fularczyk, przewodniczący koła ZMSj w Rumii znalazł 
w kolejce podmiejskiej ulotkę wzywającą robotników do udziału w „manifestacji, 
która ma się odbyć dnia 17 b[ieżącego] m[iesiąca] na Placu Konstytucji w Gdyni”19, 
a „żona jednego z towarzyszy poinformowała, iż grupki młodzieży rozpowszechniają 
wiadomość o mającym się odbyć jutro wiecu o godzinie 10-tej przy czym podaje się 
miejsce tego wiecu w kilku wersjach a m.in. Plac Grunwaldzki w Gdyni, Plac Konstytucji 
w Gdyni, Plac przed P[rezydium] M[iejskiej] R[ady] N[arodowej] w Gdyni”20.

Można tu zadać pytanie, czy pojawiające się różne miejsca mającego się odbyć 
wiecu były świadomą dezinformacją przygotowaną przez jego organizatorów, aby 
zdezorientować organa bezpieczeństwa i nie dopuścić, aby manifestacja została 
stłumiona w zarodku przez siły milicyjne, czy też jest to zwykłe zniekształcenie 
informacji przekazywanej bądź co bądź przede wszystkim drogą ustną. Na celowe 
działanie wskazuje informacja przekazana funkcjonariuszowi Granicznej Placówki 
Kontrolnej Rybołówstwa w Gdyni przez kontakt poufny „K.J.”: 

„Wiec pierwotnie miał się odbyć na Placu Kaszubskim, lecz ponieważ, jak się wyraził 
syn K.J., MO dowiedziała się o tym, wiec został przeniesiony przed Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Gdyni”21.

W każdym razie potencjalne miejsca demonstracji znalazły się pod obserwacją 
służb porządkowych, czasami w dość oryginalny sposób, np. na Placu Grunwaldzkim. 
Jak pisał naczelnik Wydziału Służby Zewnętrznej Komendy Miejskiej MO w Gdyni 
major Władysław Dłuski: „przez dwa dni żona moja Helena co godzinę dzwoniła do 
Komendy w dniu 16, 17 marca o sytuacji na Placu Grunwaldzkim i Skwerze Kościuszki, 
gdzie wychodzą okna mojego mieszkania a gdzie według posiadanych informacji przez 
K[omendę] M[iejską] MO miały się zebrać elementy chuligańskie oraz młodzież kilku 

14  IPN Gd, 0046/88/4, k. 17, Sprawozdanie z pracy Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej (KW MO) w Gdańsku za rok 1968, 09.01.1969 r., Gdańsk; M. Andrzejewski, op.cit., 
s. 186-187.

15  IPN Gd, 0046/42/2, k. 15, Notatka [b.d.], [b.m.].
16 APG Gdynia, 158/6445, k. 7, Notatka służbowa podporucznika Stefana Nieśmiałka, 16.03.1968 

r., Gdynia. 23 kwietnia 1968 r. Sąd Powiatowy w Gdańsku skazał Andrzeja Burczyka i Ryszarda 
Jaśkowiaka na dozór kuratora sądowego (zob. APG Gdynia, 158/6445, k. 54, Wyrok Sądu Powiatowego 
w Gdańsku Wydział Zamiejscowy dla Nieletnich w Sopocie, 24.04.1968 r., Sopot), natomiast sprawę 
Andrzeja Rogowskiego w dniu 31.07.1968 r. umorzył (zob. zbiory Oddziałowego Archiwum IPN 
w Gdańsku, pismo Sądu Rejonowego w Sopocie, 26.06.2018 r., Sopot).

17  Archiwum Państwowe w Gdańsku (APG), 2384/11540, k. 56, Informacja z dyżuru w Komitecie 
Wojewódzkim PZPR w Gdańsku, 16.03.1968 r., Gdańsk.

18  Ibidem, k. 57.
19  Ibidem, k. 59.
20  Ibidem, k. 60.
21  IPN Gd, 0046/103/2, k. 36, Notatka z przeprowadzonej rozmowy z kontaktem poufnym K.J, 

22.03.1968 r., Gdynia.
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uczelni. Nadmieniam, że planowano w mym mieszkaniu usadowić jednego pracownika 
Komendy z uwagi na dobry punkt obserwacyjny i środek łączności – telefon”22.

Niestety, nie zachowały się źródła dotyczące bezpośrednio demonstracji młodzieży 
w Gdyni w niedzielę 17 marca 1968 r. Jednakże w aktach Komitetów PZPR: Miejskiego 
w Gdyni i Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa 
można znaleźć rozproszone krótkie wzmianki, które pozwalają uzyskać ramowy 
obraz wydarzeń i dzięki którym można pokusić się o ich rekonstrukcję. Już od rana 
milicjanci zauważyli wzmożony ruch na ulicach Gdyni. Znaczna ilość ludzi znajdowała 
się w rejonie Dworca Głównego PKP i Placu Konstytucji, ale okazało się, że:

  „Pasażerowie z pociągu udawają się [!] miejskimi środkami lokomocji w 
kierunku Oksywie. Prawdopodobnie wiąże się to z przysięgą żołnierzy na terenie 
Oksywia”23. Jednak „w samej Gdyni daje się zauważyć dużą ilość młodzieży 
przebywającej „na ulicach”24. 

W jakich godzinach miało miejsce wystąpienie pod Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej? Pogłoski zebrane przez MO i SB wskazywały na godzinę 11.00, jednakże 
wydaje się, że pierwsze grupy młodzieży zaczęły się zbierać przed budynkiem już 
przed godziną 10.00, ponieważ właśnie mniej więcej o tej godzinie oddziały milicji 
i ORMO przystąpiły do rozpraszania demonstracji25. Akcja organów porządkowych 
trwała mniej więcej dwie godziny, po czym grupki młodzieży jeszcze przez jakiś czas 
zbierały się w bocznych ulicach26. Potwierdza to meldunek, który wpłynął do KW 
PZPR w Gdańsku o godzinie 12.05: „Na trasie ulicy Świętojańskiej w Gdyni ożywiony 
ruch ludzi. Największe zgrupowania ludzi w pobliżu kościoła. Młodzież chodzi 
grupami 10-15 osób”27.

Najprawdopodobniej na tym zakończyła się próba demonstracji gdyńskiej 
młodzieży, aczkolwiek w 1969 r. w zbiorze dokumentów wydanych przez Instytut 
Literacki w Paryżu została zamieszczona „Relacja z Trójmiasta – Marzec 1968”; 
czytamy w niej: „o godz[inie] 16-tej, jak zwykle, zgromadzili się spacerowicze na 
szczycie Kamiennej Góry, aby podziwiać panoramę Gdyni. Widziałem, jak zostali 
nieoczekiwanie zaatakowani przez grupę ok. 40 milicjantów, którzy pobili ich pałkami. 
Zaatakowani spacerowicze uciekali po zboczu Kamiennej Góry, a gdy jeden z  nich 
się przewrócił, został dodatkowo pobity. Małe pięcioletnie dzieci uciekały wzdłuż 
al. Żwirki i Wigury [powinno być: ul. – R.C.] i krzyczały przeraźliwie”28. Niestety, ten 
dramatyczny opis, bogaty w szczegóły, nie znajduje potwierdzenia w innych źródłach. 
Czy należy go łączyć z demonstracją pod Prezydium? Jest bardzo prawdopodobne, 
że część młodzieży odparta przez siły milicji mogła przebywać na Kamiennej Górze 
jeszcze przez kilka godzin i ostatecznie została zaatakowana przez kolejny oddział 
MO, który niejako „przy okazji” spacyfi kował także przypadkowych spacerowiczów. 
Marek Andrzejewski przypuszcza, że była to własna inicjatywa milicjantów, w dodatku 
odosobniona29, jednak należy w to wątpić, gdyż pomija on inne stwierdzenie zawarte 
w „Relacji…”: „W niedzielę w Gdyni, w godzinach przedpołudniowych, milicjanci 

22  IPN Gd, 032/214/2, k. 71, Pismo Władysława Dłuskiego do ministra spraw wewnętrznych, 
10.08.1968 r., Gdynia.

23  IPN Gd, 05/49/6, k. 43, Notatka służbowa kapitana Kazimierza Liska, 17.03.1968 r., Gdańsk.
24  Ibidem.
25 IPN Gd, 032/214/2, k. 65, Pismo Władysława Dłuskiego do ministra spraw wewnętrznych, 

10.08.1968 r., Gdynia.
26  Ibidem, k. 42-43, Oświadczenie porucznika Jana Domańskiego, 20.03.1968 r., Gdynia.
27  APG, 2384/11540, k. 62, Meldunki z dnia 17 marca 1968 r. od 9.00-23.00, 17.03.1968 r., Gdańsk,
28 Polskie przedwiośnie. Dokumentów marcowych część II: Czechosłowacja, Paryż 1969, s. 93.
29  M. Andrzejewski, op.cit., s. 94.
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bili ludzi na ul. Świętojańskiej”30, ponadto w ogóle nie zauważa demonstracji 
przed Prezydium. Na razie, dopóki nie zostaną odnalezione dalsze źródła, kwestia 
popołudniowego incydentu na Kamiennej Górze pozostaje otwarta.

Ile osób wzięło udział w demonstracji? Zachowane w źródłach liczby są dość 
jednoznaczne. Raport gdyńskiej Służby Bezpieczeństwa za rok 1968 wspomina, że 
była to „grupa młodzieży i dzieci w wieku 14-17 lat w ilości nieprzekraczającej 300 
uczestników”31. Identyczną liczbę wymienia sprawozdanie gdyńskiej organizacji 
partyjnej do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, aczkolwiek warto tu zwrócić 
uwagę na drobną poprawkę dokonaną w treści sprawozdania. Otóż pierwotnie autor 
raportu napisał, że „w dniu 16 marca [powinno być: 17 marca – R.C.] następuje próba 
zorganizowania burdy ulicznej przed P[rezydium] M[iejskiej] R[ady] N[arodowej] 
w Gdyni, przez garstkę (!) chuliganów.” W nieznanym momencie słowo „garstka” 
zostało skreślone i nad nim napisano ręcznie „300”32. Liczba ta niewątpliwie pochodzi 
z raportów milicyjnych. Ta drobna zmiana zdaje się wskazywać, iż KM PZPR w Gdyni 
próbował pomniejszyć skalę wystąpienia młodzieży redukując liczbę jego uczestników 
do nic nie znaczącej „garstki”. Nie wiadomo też, czy podana w tekście fałszywa data 
16 marca była zwykłą pomyłką, czy też miała służyć dalszemu zaciemnieniu obrazu 
wydarzeń. Podobną zagadkową nieścisłość znajdujemy w zestawieniu meldunków do 
KW PZPR w Gdańsku z dnia 17 marca 1968 r. Otóż o godzinie 11.30 zostało odnotowane 
zawiadomienie, że pod Prezydium „zgrupowało się około 30 osób młodzieży, raczej nie 
pochodzącej ze szkół. Skierowano patrol w ten rejon”33. Zwraca uwagę późna godzina 
odnotowania zdarzenia, ponieważ wiemy, że starcia pod Prezydium trwały już dłuższy 
czas, i to bynajmniej nie z 30-osobową grupą. I znowu można zadać pytanie, czy jest 
to zwykła pomyłka (umknęło jedno zero), czy też organa partyjne w Gdańsku zostały 
wprowadzone w błąd? Ostatecznie można przyjąć, że wiec pod Prezydium liczył co 
najmniej 300 uczestników.

Jakie siły MO zostały skierowane do spacyfi kowania demonstracji? Naczelnik Wydziału 
Służby Zewnętrznej Komendy Miejskiej MO w Gdyni major Władysław Dłuski raportował, 
iż dowodził „siłami czterech plutonów MO i ORMO”34, czyli około 80-90 ludzi. Jednak 
zachodzi tu pytanie, czy były to siły użyte bezpośrednio w rozpraszaniu manifestacji, czy 
całość sił, jakie miał do dyspozycji major Dłuski? Z oświadczeń innych funkcjonariuszy 
wynika, że część milicjantów i ormowców przebywała na terenie Komendy Miejskiej na ul. 
Portowej i mimo że otrzymali już rozkazy wyjazdu, ostatecznie nie wzięli udziału w akcji35. 
W związku z tym nie wiadomo jednoznacznie, jak należy interpretować podaną przez 
Władysława Dłuskiego informację. Interesująco wygląda zestawienie skali demonstracji 
i sił użytych do ich pacyfi kacji w Gdańsku i Gdyni. 15 marca w Gdańsku w manifestacjach 
wzięło udział około 20 000 ludzi, przeciw którym stanęło około 3400 milicjantów, 
ormowców i żołnierzy ubranych po cywilnemu36. W Gdyni dwa dni później przeciwko 
300 młodym ludziom wystawiono blisko 100 milicjantów i ormowców. Można wysnuć 
wniosek, że poważne problemy z opanowaniem demonstracji w Gdańsku spowodowały, 

30 Polskie przedwiośnie…, s. 93.
31 IPN Gd, 0046/134, k. 52, Sprawozdanie z działalności Służby Bezpieczeństwa KM MO w Gdyni za rok 

1968, 03.01.1969 r., Gdynia.
32 APG Gdynia, 325/48, k. 70, Sprawozdanie instruktora ds. informacji KM PZPR w Gdyni Alfreda 

Zabiełły do Wydziału Organizacyjnego KW PZPR w Gdańsku, 30.04.1968 r., Gdynia.
33  APG, 2384/11540, k. 62, Meldunki z dnia 17 marca 1968 r. od 9.00 – 23.00, 17.03.1968 r., Gdańsk.
34  IPN Gd, 032/214/2, k. 65, Pismo Władysława Dłuskiego do ministra spraw wewnętrznych, 

10.08.1968 r., Gdynia.
35  Ibidem, k. 39, Oświadczenie kaprala Henryka Kukowskiego, 20.03.1968 r., Gdynia; Ibidem, k. 41, 

Oświadczenie kapitana Zenona Rogowskiego, 20.03.1968 r., Gdynia.
36  J. Eisler, op.cit., s. 359-360; M. Andrzejewski, op.cit., s. 98.
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że gdyńska komenda milicji nauczona doświadczeniem skierowała stosunkowo znaczne 
siły do stłumienia niewielkiej przecież manifestacji, aby zdusić ją w zarodku i nie 
dopuścić, by wymknęła się spod kontroli.

Z racji niedostatku źródeł najtrudniej przedstawić przebieg demonstracji. Pisane po 
dłuższym czasie zachowane raporty charakteryzują ogólną sytuację w Gdyni w dniach 
marcowych, ograniczając się jedynie do stwierdzenia faktu, że demonstracja miała 
miejsce i podając liczbę uczestników. Można jednak, korzystając z paru wzmianek 
zawartych w oświadczeniach funkcjonariuszy MO pełniących wtedy służbę, pokusić 
się o rekonstrukcję wydarzeń. 

Młodzież gromadziła się pod budynkiem PMRN od godzin porannych. Byli to 
przede wszystkim uczniowie szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych 
w wieku 14-17 lat37. Najprawdopodobniej około godziny 10.00 przybyły w to miejsce 
pierwsze pododdziały MO38. Uczestnicy wiecu zostali wezwani do rozejścia się39. 
Najpewniej wobec sprzeciwu młodzieży milicjanci i ormowcy przystąpili do akcji 
pacyfi kacyjnej, nie szczędząc młodzieży brutalnego zachowania („milicjanci bili ludzi 
na ul. Świętojańskiej”40). Około godziny 11.30 starcia musiały wkroczyć w szczególnie 
zaciekłą fazę, ponieważ właśnie w tym czasie pluton funkcjonariuszy MO przebywający 
w gotowości w Komendzie Miejskiej na ul. Portowej otrzymał rozkaz wejścia do 
akcji. Milicjanci wsiedli już do samochodów, jednak zanim wyruszyli z ul. Portowej 
rozkaz został odwołany41. Można to wytłumaczyć tym, że jednak siłom MO obecnym 
pod Prezydium udało się opanować sytuację i wsparcie okazało się niepotrzebne. 
Ze źródeł wynika, że uczestnicy starć obrzucali funkcjonariuszy MO i ormowców 
kamieniami. Jeden z demonstrantów rzucił cegłą w samochód dowodzącego akcją 
majora Władysława Dłuskiego, który w trakcie pogoni za sprawcą (osobistej!) skręcił 
nogę w kostce42. Z kolei pracownik Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług 
Rybackich „Dalmor” w Gdyni w rozmowie z milicjantem wspomniał, że jego syn 
przyglądając się demonstracji zauważył, jak „grupa trzech wyrostków (…) dotkliwie 
pobiła funkjon[ariusza] ORMO”43. Świadkiem zajść był mający wówczas 16 lat Jan 
Świderski. Jak wspomina, walki toczyły się wokół budynku Prezydium. Widział między 
innymi, jak grupa młodzieży kopała przejeżdżający trolejbus. On sam otrzymał cios 
pałką w głowę. Upadł, ale udało mu się wyrwać i próbował przedostać się w rejon 
ul. Partyzantów. Po drodze postanowił przyłączyć się do przechodzących starszych 
państwa, aby niejako pod ich osłoną przejść przez kordon milicji i ORMO. Jednakże 
wobec zdecydowanego pościgu kontynuował ucieczkę. Kiedy stwierdził, że nie zdoła 
przebić się przez szpaler funkcjonariuszy, objął ramionami dwóch najbliższych 
ormowców, aby utrudnić im zadawanie ciosów. Został zaprowadzony do stojącej obok 
„Nysy”. Zatrzymany został także jego 19-letni brat Zenon, ponieważ jednak szarpał 
się z funkcjonariuszami, został poturbowany w trakcie zatrzymania44.

37  IPN Gd, 0046/134, k. 52, Sprawozdanie z działalności Służby Bezpieczeństwa KM MO w Gdyni za 
rok 1968, 03.01.1969 r., Gdynia.

38  IPN Gd, 032/214/2, k. 65, Pismo Władysława Dłuskiego do ministra spraw wewnętrznych, 10.08.1968 
r., Gdynia.

39  Ibidem, k. 14, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Stawowskiego, 19.03.1968 r., Gdynia.
40 Polskie przedwiośnie, s. 93.
41  IPN Gd, 032/214/2, k. 39, Oświadczenie kaprala Henryka Kukowskiego, 20.03.1968 r., Gdynia; 

ibidem, k. 41, Oświadczenie kapitana Zenona Rogowskiego, 20.03.1968 r., Gdynia.
42  Ibidem, k. 65, Pismo Władysława Dłuskiego do ministra spraw wewnętrznych, 10.08.1968 r., 

Gdynia.
43  IPN Gd, 0046/103/2, k. 37, Notatka z przeprowadzonej rozmowy z kontaktem poufnym K.J., 

22.03.1968 r., Gdynia.
44  Relacja Jana Świderskiego, 14.07.2018 r., Gdynia (nagranie w zbiorach autora).
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Około godziny 12.00 demonstranci zostali rozproszeni. Jak wynika z raportu Służby 
Bezpieczeństwa milicjanci zatrzymali 12 osób, które zostały przewiezione do Komendy 
Miejskiej MO na ul. Portowej45. Jak wspomniano wyżej, byli wśród nich dwaj bracia: 
Jan i Zenon Świderscy. Niestety, z braku źródeł nieznane są nazwiska 10 pozostałych. 
Według funkcjonariuszy MO byli oni w wieku 16-18 lat46. Jan Świderski zapamiętał, że 
był najmłodszy z całej grupy, ponieważ on jako jedyny posiadał jedynie legitymację, 
a wszyscy pozostali mieli dowody osobiste47. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że liczba 
zatrzymanych mogła być większa. Niektórzy funkcjonariusze zeznawali, że przed 
przywiezieniem do Komendy grupy 12 zatrzymanych w pomieszczeniach gmachu 
przebywał już jeden 17-latek48 lub cała grupa „chuliganów”49.

Po przewiezieniu zatrzymanych do budynku Komendy Miejskiej MO doszło do 
wydarzeń, które doprowadziły do zwolnienia ze służby naczelnika Wydziału Służby 
Wewnętrznej majora Władysława Dłuskiego. Jak ustalił prowadzący postępowanie 
dyscyplinarne kapitan Gustaw Lisiecki, major Dłuski miał w obecności zgromadzonych 
funkcjonariuszy głośno zwracać uwagę na ich niewłaściwe zachowanie i bicie 
zatrzymanych. Jak się okazało, Jan i Zenon Świderscy byli dalekimi krewniakami 
Władysława Dłuskiego; rozpoznał on ich i zbliżywszy się do „jednego z nich głaskał 
ręką po twarzy mówiąc do niego ubolewającym głosem „kuzynku mój i ciebie też 
zatrzymano”50. (Jan Świderski wspomina, że był to jego brat Zenon, którego Dłuski 
znał lepiej, natomiast słowa miały brzmieć: „Dzień dobry, Świderski, co ty tu 
robisz?”)51. Następnie major Dłuski udał się do zastępcy komendanta miejskiego MO 
majora Jana Jaglińskiego, u którego przebywał I zastępca komendanta miejskiego ds. 
Służby Bezpieczeństwa podpułkownik Stanisław Stawowski i „głosem podniesionym 
stwierdzał, że (…) milicjanci w sposób niewłaściwy traktują zatrzymanych i biją 
ich”52. W tym czasie do gabinetu wszedł porucznik Henryk Postupalski, który 
przyniósł kilkanaście sztuk ulotek zebranych na Dworcu Głównym PKP w Gdyni. Na 
niektórych widniał napis „milicja = gestapo”53. „Major Dłuski wziął do ręki jedną 
z tych ulotek i podnieconym głosem powiedział, że pójdzie do milicjantów i zapozna 
ich z jej treścią”54. Jak zeznał major Jagliński, Dłuski miał powiedzieć: „pójdę do 
funkcjonariuszy i przeczytam im jak ludzie o nas piszą i mówią i jeśli będą tak 
postępować, jak przed chwilą na dyżurce I Komisariatu to, co piszą, mówią, będą 
mieli rację”55. Podpułkownik Stawowski zabronił kategorycznie majorowi Dłuskiemu 
zabierać ulotki, po czym kazał mu wezwać rodziców zatrzymanych, a następnie 
przeprowadził z nimi rozmowy. „Nadmieniam, że z chłopcami wszystkimi razem 

45  IPN Gd, 0046/134, k. 52, Sprawozdanie z działalności Służby Bezpieczeństwa KM MO w Gdyni za 
rok 1968, 03.01.1969 r., Gdynia.

46  IPN Gd, 032/214/2, k. 5, Oświadczenie porucznika Tadeusza Jędrzejewskiego, 19.03.1968 r., Gdynia.
47  Relacja Jana Świderskiego...
48  IPN Gd, 032/214/2, k. 21, Oświadczenie starszego sierżanta Seweryna Mieszkalskiego, 19.03.1968 r., 

Gdynia.
49  Ibidem, k. 41, Oświadczenie kapitana Zenona Rogowskiego, 20.03.1968 r., Gdynia.
50  Ibidem, k. 54, Sprawozdanie z przeprowadzonego dochodzenia przeciwko majorowi Władysławowi 

Dłuskiemu – Naczelnikowi Wydziału Służby Zewnętrznej KM MO w Gdyni, 30.03.1968 r., Gdańsk.
51  Relacja Jana Świderskiego…
52  IPN Gd, 032/214/2, k. 54, Sprawozdanie z przeprowadzonego dochodzenia przeciwko majorowi 

Władysławowi Dłuskiemu – Naczelnikowi Wydziału Służby Zewnętrznej KM MO w Gdyni, 
30.03.1968 r., Gdańsk.

53  Ibidem, k. 49, Protokół przesłuchania świadka Henryka Postupalskiego, 20.03.1968 r., Gdańsk.
54  Ibidem, k. 54, Sprawozdanie z przeprowadzonego dochodzenia przeciwko majorowi Władysławowi 

Dłuskiemu – Naczelnikowi Wydziału Służby Zewnętrznej KM MO w Gdyni, 30.03.1968 r., Gdańsk.
55  Ibidem, k. 9, Protokół przesłuchania świadka Jana Jaglińskiego, 19.03.1968 r., Gdynia.
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rozmawiałem osobiście i nie stwierdziłem wizualnie jakichkolwiek śladów pobicia, jak 
również żaden z chłopców nie skarżył się, że był bity”56.

Inaczej wyglądała wersja wydarzeń przedstawionych przez majora Dłuskiego. Po 
powrocie spod Prezydium zauważył, „jak z „Nysy” wyprowadzani byli zatrzymani 
młodociani (…). Funkcj[onariusze] MO utworzyli szpaler wewnątrz budynku i bili 
pałkami wszystkich wprowadzanych młodzieńców, a jednego z nich kpr. [kapral] Kukoski 
[właściwie Henryk Kukowski – R.C.] kopał nogą w chwili, gdy ten leżał”57. Świadkami 
mieli być porucznik Tadeusz Hreciński, porucznik Tadeusz Jędrzejewski, kapitan Zenon 
Rogowski i starszy sierżant Antoni Wiśniewski58. Jedynie Hreciński potwierdził, że 
widział jak jeden z funkcjonariuszy uderzył pałką zatrzymanego, ale był to jednostkowy 
incydent. Co ciekawe Hreciński zeznał, że nie zna „tego funkcjonariusza i ze względu na 
noszenie w tym czasie hełmów nie potrafi ę rozpoznać, kto to był”59. Natomiast Rogowski 
widział jedynie, jak kapral Kukowski trzyma jednego z zatrzymanych za rękę60.

Oburzenie majora Dłuskiego było tym większe, że zatrzymani nie brali czynnego 
udziału w starciu z milicją. „Wymienieni młodociani (…) zostali przywiezieni do 
Komendy, gdyż stali w grupie w pobliżu zbiegowiska i się gapili. Zatrzymanie miało na 
celu rozpytanie ich, kto ich inspirował by przybyli na wyznaczoną godzinę i miejsce”61. 
Major Władysław Dłuski potwierdził, że rozpoznał wśród zatrzymanych swoich 
dalekich krewnych, zaprzeczył jednakże, że głaskał ich i litował się nad nimi. Miał 
jedynie zapytać, co robią na komendzie62 (co potwierdza Jan Świderski)63. Zaprzeczył 
także, że w trakcie rozmowy z przełożonym brał ulotki do ręki i zamierzał odczytać je 
milicjantom. Jak zeznał, jedynie „powiedziałem do mjr Jaglińskiego, że rzeczywiście 
widząc takie postępowanie przez milicjantów może być nazwane przez osoby uboczne 
jak postępowanie gestapowców”64.

Czy 12 zatrzymanych młodych ludzi zostało rzeczywiście pobitych po przywiezieniu 
do gmachu Komendy Miejskiej MO? Wszystko wskazuje na to, że tak. Co prawda poza 
Władysławem Dłuskim i Tadeuszem Hrecińskim wszyscy pozostali funkcjonariusze 
zaprzeczyli, że bicie miało miejsce, ale w ich zeznaniach i oświadczeniach można 
odnaleźć pewne wskazówki i eufemizmy, świadczące o tym, że wobec zatrzymanych 
użyto przemocy. Po przywiezieniu do komendy zatrzymani zostali skierowani na parter, 
do pomieszczenia (była to sala odpraw kompanii patrolowej)65 znajdującego się za 
dyżurką mieszczącego się w tym samym budynku Komisariatu I. Jak się okazuje, w tym 
samym pomieszczeniu znajdowało się kilku funkcjonariuszy MO i członków ORMO66. 

W samej dyżurce i kilku przyległych pokojach miało znajdować się ponad 20 
milicjantów, ponad 15 ormowców i kilku funkcjonariuszy operacyjnych67. Jak zeznał 

56  Ibidem, k. 15, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Stawowskiego, 19.03.1968 r., Gdynia.
57  Ibidem, k. 26-27, Protokół przesłuchania obwinionego Władysława Dłuskiego, 19.03.1968 r., 

Gdańsk.
58  Ibidem, k. 27.
59  Ibidem, k. 35, Protokół przesłuchania świadka Tadeusza Hrecińskiego, 20.03.1968 r., Gdańsk.
60  Ibidem, k. 41, Oświadczenie kapitana Zenona Rogowskiego, 20.03.1968 r., Gdynia.
61  Ibidem, k. 65, Pismo Władysława Dłuskiego do ministra spraw wewnętrznych, 10.08.1968 r., 

Gdynia.
62  Ibidem, k. 27, Protokół przesłuchania obwinionego Władysława Dłuskiego, 19.03.1968 r., Gdańsk.
63  Relacja Jana Świderskiego…

64  IPN Gd, 032/214/2, k. 28, Protokół przesłuchania obwinionego Władysława Dłuskiego, 19.03.1968 r., 
Gdańsk.

65  Ibidem, k. 20, Oświadczenie funkcjonariusza MO, 19.03.1968 r., Gdynia.
66  Ibidem, k. 5, Oświadczenie porucznika Tadeusza Jędrzejewskiego, 19.03.1968 r., Gdynia.
67  Ibidem, k. 41, Oświadczenie kapitana Zenona Rogowskiego, 20.03.1968 r., Gdynia.
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porucznik Tadeusz Jędrzejewski pokój, do którego wprowadzono zatrzymanych był 
wypełniony ławkami „typu szkolnego”. Kiedy Jędrzejewski ustawiał zatrzymanych 
między ławkami a ścianą, był odwrócony plecami do funkcjonariuszy stojących 
między rzędami ławek. Na sali miał powstać „szum na skutek rozmów funkcjonariuszy 
z zatrzymanymi” a następnie rozległ się krzyk majora Dłuskiego68.

Oświadczenie porucznika Jędrzejewskiego jest niejasne. Bardzo asekuracyjnie 
zaznaczył, że stał odwrócony plecami (czy specjalnie?), trudno też wytłumaczyć, 
dlaczego miał powstać szum rozmów. Czy wszyscy zaczęli nagle rozmawiać ze sobą? 
Z kolei obecny również na sali (także odwrócony tyłem) starszy sierżant Seweryn 
Mieszkalski stwierdził, że w trakcie wprowadzenia zatrzymanych „w bardzo krótkim 
czasie w kilku sekundach powstał raban, [ale] czy ktoś kogoś uderzył, czy nie, tego nie 
wiem, nie widziałem”69. Można tu także zadać pytanie, jakiego rodzaju był to raban i co 
go spowodowało, ale sierżant Mieszkalski nie wnikał w swym oświadczeniu w szczegóły.

Nieco dokładniej opisał sytuację dzielnicowy Brzeski, który stał w wejściu do sali 
odpraw. Według niego „zatrzymani nie chcieli wchodzić do owego pomieszczenia, 
więc milicjanci ich doprowadzali do owego pomieszczenia. Powstał wielki tłok, 
gdyż pomieszczenie to jest bardzo małe”70. Jeszcze bardziej obrazowo odmalował 
obraz wydarzeń kapral Henryk Kukowski. „W pewnym momencie zrobił się tłok 
i zauważyłem grupę młodzieńców zatrzymanych i doprowadzonych sprzed Prezydium. 
(…) Nie wiem, co było powodem zaistniałego zamieszania, w każdym bądź razie dwóch 
młodzieńców się przewróciło w pobliżu szafy a reszta wpadła na nich. Jednego z nich 
chwyciłem za rękę i usiłowałem go podnieść”71. Wydaje się, że z dwóch powyższych 
zeznań można zrekonstruować incydent. Zatrzymani wprowadzani do sali odpraw 
czynili to opieszale (nie wiadomo, czy z powodu ciasnoty pomieszczeń, czy też szli 
stawiając niewielki opór), w związku z tym funkcjonariusze używali wobec nich 
pałek i popędzali kopniakami. W wyniku tego dwóch z zatrzymanych przewróciło się. 
Możliwe, że w tym momencie jeden z nich został kopnięty przez kaprala Kukowskiego, 
co zauważył major Dłuski. 

Jan Świderski wspomina, że przy wejściu do sali odpraw stało 6-8 funkcjonariuszy 
i każdy z zatrzymanych otrzymywał od nich cios pałką. On z bratem Zenonem wchodzili 
ostatni i zaczęli głośno protestować. Wynikło małe zamieszanie, którego przyciągnęło 
uwagę majora Dłuskiego72. Obecny w Komendzie podpułkownik Stanisław Stawowski 
podkreślił, że żaden z zatrzymanych nie skarżył się na pobicie, on sam także nie 
widział żadnych śladów. Jednak trudno sobie wyobrazić, że sterroryzowani młodzieńcy 
zdecydowali się otwarcie złożyć skargę na postępowanie funkcjonariuszy. Warto tu 
wspomnieć cyniczną w zasadzie uwagę Stawowskiego na skargę majora Dłuskiego: 
„zwróciłem uwagę, że jeżeli tak, to nie należy bić w pomieszczeniach MO. Wyrostków 
nie puszczać, jeśli są pobici, gdyż może dojść do jakiejś prowokacji”73.

Ostatecznie zatrzymani młodzi demonstranci nie ponieśli żadnych konsekwencji 
prawnych. W obecności sprowadzonych rodziców zostały przeprowadzone z nimi 
jedynie rozmowy profi laktyczno-ostrzegawcze i zwolniono ich do domu74. Jak 

68  Ibidem, k. 5, Oświadczenie porucznika Tadeusza Jędrzejewskiego, 19.03.1968 r., Gdynia.
69  Ibidem, k. 21, Oświadczenie starszego sierżanta Seweryna Mieszkalskiego, 19.03.1968 r., Gdynia.
70  Ibidem, k. 37, Oświadczenie dzielnicowego Brzeskiego, 20.03.1968 r., Gdynia.
71  Ibidem, k. 39, Oświadczenie kaprala Henryka Kukowskiego, 20.03.1968 r., Gdynia.
72  Relacja Jana Świderskiego…
73  IPN Gd, 032/214/2, k. 15, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Stawowskiego, 19.03.1968 r., 

Gdynia.
74  IPN Gd, 0046/134, k. 52, Sprawozdanie z działalności Służby Bezpieczeństwa KM MO w Gdyni za 

rok 1968, 03.01.1969 r., Gdynia.
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zeznawał podpułkownik Stawowski „chłopcy byli rozpytywani przez ofi cerów 
K[omendy] M[iejskiej] MO w obecności rodziców w swobodnej (!) atmosferze. (…) Po 
rozpytaniu zebrałem wszystkich rodziców u siebie w gabinecie wykazując szkodliwość 
czynu i ostrzegłem przed konsekwencjami przy ponownych wypadkach tego rodzaju 
(…)”75. Co ciekawe, Jan Świderski twierdzi, że do żadnych rozmów nie doszło. Wezwani 
rodzice (po Świderskich przyjechała matka) przyjechali tylko po to, by odebrać synów 
do domu76.

Natomiast major Władysław Dłuski za swoją interwencję zapłacił stanowiskiem 
i  zwolnieniem ze służby. W oświadczeniach funkcjonariusze pisali: „na odprawach 
dzielnicowi wyrazili swoje niezadowolenie ze sposobu zachowania się mjr Dłuskiego, 
gdyż postawiło ich w śmiesznej sytuacji”77, „powstało wielkie załamanie duchowe 
wśród wszystkich funk[cjonariuszy] MO i ORMO, którzy byli obecni”78, „w obliczu 
niewyjaśnionej jeszcze sytuacji na terenie Trójmiasta oraz możliwości podobnych 
wystąpień grupy wichrzycieli, może wystąpić zupełna dezorganizacja w organach 
MO”79.

Po przeprowadzonym dochodzeniu dyscyplinarnym przełożeni uznali, 
że Władysław Dłuski „swym zachowaniem (…) skompromitował się wśród 
funkcjonariuszów MO i członków ORMO”80 i z dniem 30 kwietnia 1968 r., po 22 latach 
służby, został on zwolniony z szeregów Milicji Obywatelskiej81. Co więcej, padł również 
ofi arą szerzącej się wtedy w Polsce antysemickiej propagandy, gdyż w czasie narad 
partyjnych w  Komendzie Miejskiej MO w kwietniu 1968 r. „w kilku organizacjach 
zadano pytania w stosunku do mnie i innych, czy jesteśmy Żydami”82. Natomiast 
w Biuletynie Informacyjnym Komitetu Wojewódzkiego PZPR znalazła się informacja, 
że został zwolniony „za postawę proizraelską”83.

Należy tu wspomnieć, że Władysław Dłuski nie był jedynym funkcjonariuszem 
gdyńskiej milicji, który pożegnał się w tym czasie ze stanowiskiem. Z dniem 31 maja 
1968 r. został zwolniony podpułkownik Marian Łoś, zastępca komendanta miejskiego 
MO w Gdyni84, czyli przełożony Władysława Dłuskiego85. On z kolei wykazał się 
„niewłaściwą postawą” w czasie pacyfi kacji demonstracji w Gdańsku 15 marca 
1968 r. nie udzielając wsparcia dowódcy odcinka i zachowując całkowitą bierność 
wobec wydarzeń86. Ponadto 18 marca 1968 r. na odprawie „w sposób sarkastyczny, 
podniesionym głosem o wymownym akcencie politycznym, napastliwie krytykował 
działania funkcjonariuszów MO w czasie likwidowania zajść. Mówił z oburzeniem 

75  IPN Gd, 032/214/2, k. 15, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Stawowskiego, 19.03.1968 r., 
Gdynia.

76  Relacja Jana Świderskiego.
77  IPN Gd, 032/214/2, k. 6, Oświadczenie porucznika Tadeusza Jędrzejewskiego, 19.03.1968 r., Gdynia.
78  Ibidem, k. 22, Oświadczenie starszego sierżanta Seweryna Mieszkalskiego, 19.03.1968 r., Gdynia.
79  Ibidem, k. 38, Oświadczenie dzielnicowego Brzeskiego, 20.03.1968 r., Gdynia.
80  Ibidem, k. 55, Sprawozdanie z przeprowadzonego dochodzenia przeciwko majorowi Władysławowi 

Dłuskiemu – Naczelnikowi Wydziału Służby Zewnętrznej KMMO w Gdyni, 30.03.1968 r., Gdańsk.
81  IPN Gd, 032/214/1, k. 140, Karta zwolnienia majora Władysława Dłuskiego, 26.04.1968 r., Gdańsk.
82  IPN Gd, 032/214/2, k. 69, Pismo Władysława Dłuskiego do ministra spraw wewnętrznych, 

10.08.1968 r., Gdynia.
83  Ibidem, k. 72-73.
84  IPN Gd 032/723/1, k. 113, Karta zwolnienia podpułkownika Mariana Łosia, 11.05.1968 r., Gdańsk.
85  Ibidem, k. 103, Wniosek o nadanie stopnia Milicji Obywatelskiej, 17.05.1966 r., Gdańsk.
86  IPN Gd 032/723/2, k. 21-24, Sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego w sprawie postawy 

podpułkownika Mariana Łosia podczas rozpraszania zajść chuligańskich we Wrzeszczu w dniu 
15 marca 1968 r., 22.03.1968 r., Gdańsk; Ibidem, k. 25-26, Notatka służbowa majora Stanisława 
Kuleszy, 10.04.1968 r., Gdańsk.
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o  brutalnym traktowaniu przez milicjantów uczestników zajść”87. Wobec tego dla 
niego również nie było miejsca w szeregach MO.

Można powiedzieć, że Marzec 1968 r. stanowił poważny wstrząs nie tylko dla 
uczestników młodzieżowych protestów, ale także dla Komendy Miejskiej MO w Gdyni. 
Wobec „niewłaściwej postawy” straciła ona dwóch wysoko postawionych ofi cerów 
pełniących kierownicze stanowiska. 

Przedstawiony tutaj obraz demonstracji gdyńskiej młodzieży z niedzieli 17 marca 
1968 r. nie jest z pewnością pełny. Wobec niedostatku zachowanych źródeł nie można 
na razie udzielić odpowiedzi na wiele istotnych pytań. Kto był inspiratorem wiecu? 
Czy była to jedna osoba, względnie grupa, czy pomysł ten narodził się spontanicznie 
i  niezależnie w większej liczbie placówek szkolnych? Jaki miał być cel manifestacji 
i jakie miały przyświecać jej hasła? Czy faktycznie planowano zorganizować liczniejsze 
demonstracje w różnych częściach miasta? A jeśli nie, to w jaki sposób młodzież 
wiedziała, że rejon PMRN jest tym właściwym miejscem? Nie wiadomo, czy uda się 
poznać ostateczną liczbę zatrzymanych i ich nazwiska. Prowadzony obecnie przez 
pracowników IPN przegląd archiwum KMP w Gdyni pozwala mieć nadzieję, że zostaną 
odnalezione jeszcze jakieś materiały źródłowe. 

87  Ibidem, Notatka służbowa majora St. Stefaniaka i podpułkownika E. Kasprowiaka, 29.03.1968 r., 
Gdańsk.





171

Tadeusz Ruzikowski

Nie tylko „Akacja”. Warszawska Służba Bezpieczeństwa 
wobec Marca 1968 r.

1.   Wstęp
Udział warszawskiej SB w wydarzeniach Marca 1968 r. nie stanowił dotąd 

przedmiotu odrębnego opracowania, choć wzmianki dotyczące tegoż pojawiały się 
choćby w monografi i poświęconej Marcowi 1968 r. autorstwa Jerzego Eislera1. Jest to 
niewątpliwie publikacja podstawowa dla tematu tamtych wydarzeń w kraju w tym i 
stolicy. Czerpała ona jednak przede wszystkim z dokumentów dotyczących centralnych 
struktur aparatu władzy PRL, w tym MSW.

Podstawową bazę do przygotowania niniejszej publikacji stanowiły dokumenty 
zgromadzone w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), w tym sprawozdanie 
roczne warszawskiej SB, meldunki operacyjne dotyczące analizowanego okresu, 
dokumentacja sprawy operacyjnej krypt. „Akacja” a także wydawnictwo źródłowe 
z  dokumentacją dotyczącą m.in. działań warszawskiej SB w 1968 r2. Częściowo 
pożyteczne dla tytułowego tematu okazało się też opracowanie resortowe z 1969  r. 
opisujące aktywność MO i SB w Warszawie w okresie wydarzeń marcowych3. 
Zakres zadań warszawskiej SB, poza partią, określały centralne struktury aparatu 
bezpieczeństwa PRL, obecne w Warszawie na czele z MSW. Jemu podlegała również 
stołeczna SB. Koncentrowała ona swoją działalność na terenie Warszawy. Jej 
funkcjonariusze w miarę potrzeby bywali też aktywni na obszarze ówczesnego 
województwa warszawskiego a nawet dalej, gdy zadania operacyjne tego wymagały.

SB w Warszawie podzielona była w omawianym czasie na działy operacyjne oraz 
pomocnicze. Trzon SB stanowiły pierwsze z nich: Wydział II (kontrwywiad), Wydział 
III (zwalczanie przeciwników politycznych w obrębie tzw. nadbudowy), Wydział IV 
(walka z  Kościołami i związkami wyznaniowymi) oraz Wydział Śledczy. Pomocniczy 
charakter miały Wydziały: „A” (odpowiedzialny za szyfrowanie informacji), „B” 
(obserwacyjny), „C” (archiwum) a także „W” (lustracja korespondencji). Techniczną 
pomoc świadczyła warszawskiej SB, pozbawionej takiego własnego działu, centrala 
resortu i jej Departament Techniki MSW. Rzutowało to na sprawność funkcjonowania 
strony technicznej zadań operacyjnych warszawskiej SB, o czym też dalej. 

Powyższą zasadniczą funkcjonalność struktur SB wzbogacano w chwilach 
szczególnych napięć, wydarzeń czy zagrożeń. Korzystano wówczas z możliwości 
powoływania nadzwyczajnych gremiów, jak choćby sztabu operacyjnego. Przy 
jego pomocy zarządzano działaniami organizacyjnymi skierowanymi przeciwko 
niepokojom społecznym Marca 1968 r. W celu uzyskania lepszych wyników 
operacyjnych połączono wydziały śledczy SB i dochodzeniowy MO4. Schemat 

1  J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006.
2 Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika wydarzeń, cz. 1, F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, 

P. Tomasik (red.), Warszawa 2009. Por. też Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika wydarzeń, 
cz. 2, F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik (red.), Warszawa 2015. Por też dokumentacja SOR 
krypt. „Akacja”, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania (AIPN BU), 1585/969 
oraz AIPN BU, 0224/6 t. 1.

3  Publikację wydał Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW (AIPN BU, 00735/298, H. Słabczyk, 
Działania MO i SB w czasie wydarzeń marcowych 1968 r. w Warszawie, Warszawa 1969).

4  Por. AIPN BU, 00735/298; H. Słabczyk, Działania MO i SB w czasie wydarzeń marcowych 1968 r. 
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strukturalny sztabu operacyjnego utworzonego w warszawskiej komendzie w 1968 r. 
pokazuje poniższy schemat nr 1. Na jego czele stanął bezpośredni szef stołecznej 
bezpieki. 

Schemat nr 1. Schemat strukturalny Sztabu Operacyjnego w KS MO w 1968 r.

Źródło: AIPN BU, 00735/298; H. Słabczyk, Działania MO i SB w czasie wydarzeń marcowych 1968 r. w 
Warszawie, Warszawa 1969, s. 15.

Obok milicji i aktywu PZPR prowadzących jawną aktywność to właśnie funkcjonariuszy 
miejscowej bezpieki KS MO skierowano do zakulisowego zwalczania marcowych protestów 
i zaangażowanych w nie środowisk. Łącznie w 1968 r. stołeczna SB zatrudniała 479 osób, 
choć dysponowano 504 etatami5. W tej liczbie znaleźli się też pracownicy cywilni. Działy 
operacyjne zatrudniały ok. 165 funkcjonariuszy a pomocnicze 2856. 

Podstawą działania SB i podejmowania przez decydentów decyzji była szeroko 
rozumiana informacja. Umożliwiała ona zwalczanie przeciwników politycznych władz 
PRL. Nie inaczej było w czasie wydarzeń marcowych. Wtedy obok wzmiankowanych już 
technicznych środków pozyskiwania informacji dysponowano też dziesiątkami OZI, które 
starano się ukierunkowywać na cele wtedy najbardziej interesujące SB. 

Warszawska SB w związku z wydarzeniami marcowymi w 1968 r. podejmowała szereg 
działań charakterystycznych dla policji politycznej. W pierwszej kolejności gromadzono 
liczne informacje o sytuacji w stolicy poprzez źródła techniczne i osobowe. Dzięki 
nim dostrzegano obszary, szczególnie newralgiczne dla ówczesnej sytuacji w stolicy. 
Podejmowano też próby „izolacji przywódców”7. Specjalny sztab w KS MO z jednej strony 

w Warszawie, Warszawa 1969.
5  AIPN BU, 0644/166, [b.p.], Zatrudnienie w KS MO na koniec 1968 r., Warszawa. 
6  AIPN BU, 0644/166, [b.p.], Złącznik nr 12 do sprawozdania płk. Stanisława Sławińskiego I Zastępcy 

Komendanta Stołecznego MO ds. SB w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.
7  Por. AIPN BU, 0644/166, k.3, Sprawozdanie I zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 
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zarządzał spływającymi do SB informacjami, a z drugiej w odpowiedzi na nie zarządzał 
siłami osobowymi i środkami technicznymi kierowanymi do określonych działań 
ukierunkowanych na zwalczanie przede wszystkim młodzieżowych protestów. 

2.   Służba Bezpieczeństwa a wybrane środowiska w Marcu 1968 r.
W oparciu o zgromadzony materiał źródłowy, w tym sprawozdawczy, można 

wskazać obszary Warszawy wzbudzające w analizowanym kontekście szczególne 
zainteresowanie policji politycznej. Z oczywistych powodów szczególną uwagę 
SB zwracały wówczas wyższe uczelnie i ich studenci zaangażowani w wydarzenia 
marcowe. Warto przy tym zaznaczyć, iż warszawska SB dysponowała już pewnym 
doświadczeniem w zwalczaniu środowisk młodzieżowych. Wyjątkowo skrupulatnie 
notowano i starano się ograniczać bowiem aktywność środowiska tzw. „Komandosów” 
w tym m.in. ich uczestnictwo w  staraniach o przywrócenie na afi sze teatralne 
„Dziadów”8. Krąg ten związany w dużej mierze z Uniwersytetem Warszawskim już od 
kilku lat pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu warszawskiej SB9.

W czasie młodzieżowego buntu od jego zarania w związku z „Dziadami” śledzono 
uważnie sytuację na warszawskich wyższych uczelniach. Tam właśnie (Uniwersytet 
Warszawski, Politechnika Warszawska, Akademia Medyczna a także Szkoła Główna 
Planowania i Statystyki) w reakcji na brutalne rozpędzenie uczestników wiecu 8 marca 
powstawały „komitety studenckie” grupujące młodych ludzi skłonnych dalej walczyć 
o wówczas artykułowane postulaty środowiska10. Gromadząc informacje na ich temat 
fi ltrowano je również pod kątem pochodzenia narodowościowego uczestników 
i zgodnie z duchem czasu wyławiano spośród nich przede wszystkim osoby pochodzenia 
żydowskiego czy z tą mniejszością sympatyzujące. Przykładowo akcentowano 
w  sprawozdawczości bezpieki, iż „czołowymi organizatorami i  inspiratorami 
wystąpień były osoby pochodzenia żydowskiego”, w tym także skupione w  klubie 
”Babel”11. Dysponowano informacją o  jego działalności12. Przeciwko niemu 
moderowano w  ofi cjalnej prasie oczerniającą jego uczestników kampanię. Ta akcja 
wzbudziła reakcję. Samorząd klubu „Babel” wydał oświadczenie dotyczące artykułu 
na jego temat w „Słowie Powszechnym”. Sprzeciwiono się w nim oskarżeniom 
o udział uczestników klubu w organizacji marcowych protestów13. 

Drugie ważne spektrum uwagi stanowiły możliwe napięcia społeczne w zakładach 
pracy w kontekście odbioru czy reakcji na wydarzenia związane z Marcem 1968. 
Zarazem zapewne chcąc polepszyć w sprawozdaniu samopoczucie decydentów 
informowano, że kręgi zakładów przemysłowych en bloc poparły politykę władz a 
sprzeciw wobec niej miał charakter właściwie „jednostkowy”, zarówno jeśli chodzi o 
osoby jak i grupy i wiązał się – a jakże, w kontekście rozkręcającej się antysemickiej 
nagonki – z  kolportażem treści „rewizjonistycznych” i „syjonistycznych”. 
Podkreślano, że jedynie do „prób wystąpień” doszło w takich warszawskich zakładach 

w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.
8  Por. Ibidem, k. 2.
9  Por. Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 1 Niepokorni, F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik 

(red.), Warszawa 2008, s. 339 i n. 
10  Por. AIPN BU, 0644/166, k.3, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 

w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.
11  Por. Ibidem, k. 6.
12  Informacja dotycząca działalności TSKZ i klubu „Babel”, marzec 1968 r., Warszawa, [w:]Marzec 

1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 1, F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik 
(red.), Warszawa 2009, s. 847.

13  Oświadczenie samorządu klubu „Babel” w sprawie artykułu „Słowa Powszechnego”, marzec 
1968 r., [w:] ibidem, s. 381.
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jak Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (WSK) Okęcie, czy Zakładach Radiowych 
(ZR) im. M. Kasprzaka14. Zarazem z nieskrywaną satysfakcją wzmiankowano, iż 
przeciwko nim wystąpiły „czynniki partyjno-administracyjne”. Jak się można 
domyślać czyniły to z domieszką inspiracji SB. Z kolei „po linii partyjnej” wobec osób 
o nieprawomyślnych poglądach uruchamiano „akcję polityczno-wyjaśniającą”15. 
Względem podobnych oznak wdrażano w niektórych wypadkach „działania 
zapobiegawcze”, co mogło oznaczać albo prowadzenie tzw. rozmów ostrzegawczych16 
albo szereg form łagodniejszego nacisku, jak choćby przeprowadzanie inspirowanych 
przez SB kontroli, narad administracyjnych itp. Dochodziło też do prowadzenia 
w „uzasadnionych wypadkach” czynności „operacyjno-śledczych”17. 

Trzeci wreszcie „marcowy” kierunek zainteresowania SB uwzględniał przede 
wszystkim Kościół katolicki, w tym jego duchownych oraz świeckich działaczy. Obok 
zawsze aktualnych dążeń SB do ograniczania możliwości publicznej ekspresji wiary, 
piętnowania wykroczeń oraz inspirowania podziałów w duchowieństwie w okresie 
Marca 1968 r. najbardziej szeroko i uważnie monitorowano echa polityki władz w tym 
środowisku18. Szukano ich np. w publicznych wystąpieniach księży.

Jednak odnotowane przez SB rzekome wykroczenia duchowieństwa generalnie 
nie wiązały się wtedy z wydarzeniami Marca 1968 r. a raczej specyfi ką działalności 
duszpasterskiej Kościoła katolickiego19. Starano się dawać odpór głosowi Kościoła 
sprzecznemu z prowadzoną przez władze PRL polityką. Piętnowano przykładowo 
dokument Episkopatu Polski do duchowieństwa z marca 1968 r. „O zagrożeniu 
moralnym narodu” a także kazania, prelekcje i pogadanki z perspektywy SB 
sugerujące w swej treści zmienność ustrojów społeczno- politycznych (z perspektywy 
władz domyślnie również PRL)20. Przekazywano wyżej wiadomości o odbiorze tego 
dokumentu wśród duchowieństwa i wiernych21.

Interesowano się w sposób szczególny nastrojami społecznymi w Kościele 
związanymi z echami wydarzeń Marca 1968 r., w tym brutalnej pacyfi kacją manifestacji22. 
Gromadzono liczne informacje, następnie wybrane przekazywano dalej. Przykładowo 
Wydział IV (zwalczający Kościół) warszawskiej SB informował swój odpowiednik w 
centrali MSW o sytuacji w miejscowym Kościele oraz organizacjach z nim związanych 
(np. Stowarzyszeniu „PAX”)23. Podobnie tropiono odbiór przemówienia Władysława 
Gomułki podczas narady aktywu partyjnego, który śledzono w Wydziale IV KS MO i też 

14  AIPN BU, 0644/166, k. 20, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 
w Warszawie za rok 1968, Warszawa.

15  Ibidem.
16  Ibidem, k. 20.
17  Ibidem, k. 23.
18  Ibidem, k. 10.
19  Ibidem, k. 31.
20  Por. AIPN BU, 0644/166, k.7. Sprawozdanie I zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 

w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.
21 Informacja naczelnika Wydziału IV Komendy MO m.st. Warszawy ppłk. Jerzego Kwila dotycząca 

reakcji duchowieństwa na „Słowo Episkopatu Polski” z dnia 21 marca 1968 r., 25.03.1968 r., [w:]
Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 1, …, s. 740. Por. Meldunek sytuacyjny 
naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW płk. Tadeusza Zwierzchowskiego, 28.03.1968 r., 
[w:] ibidem, s. 821.

22  Notatka kpt. K. Olszewskiego z doniesienia t.w ps. „Stachurski” dotycząca dyskusji w środowiskach 
kościelnych na temat wydarzeń marcowych, marzec 1968 r. [b.m.], [w:] ibidem, s. 316.

23  Por. Informacja sytuacyjna naczelnika Wydziału IV Komendy MO m.st. Warszawy ppłk. Jerzego 
Kwila, 13.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 361. Por. też: Informacja sytuacyjna naczelnika 
Wydziału IV Komendy MO m.st. Warszawy ppłk. Jerzego Kwila, 28.03.1968 r., Warszawa, [w:] 
ibidem, s. 819. 
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przekazano na ten temat informację do Departamentu IV24. Notabene sam Departament 
IV również tego rodzaju informacje opracowywał, choć dotyczyły one na ogół centralnych 
struktur kościelnych25. Na cenzurowanym SB, choć siłą rzeczy w mniejszym stopniu 
z racji wielkości środowiska, znaleźli się też adwokaci, którzy otwarcie poparli „w czasie 
wydarzeń marcowych (…) demonstracje studenckie”26. 

Analizując aktywność operacyjną SB można wspomnieć, że ogniskowała się ona nie 
tylko wobec środowisk, ale też wokół przejawów sprzeciwu społecznego, z którymi 
w tamtym czasie przyszło się mierzyć także warszawskiej bezpiece. 

Do największych zagrożeń zaliczano tzw. wrogą propagandę. SB skrupulatnie 
notowała przypadki jej kolportażu w tym szczególnie o zmasowanym charakterze. 
Zaliczano do nich rozpowszechnianie ulotek, anonimów a także „opracowań 
paszkwilanckich” piętnujących partyjno-państwowe kierownictwo PRL27. Szczyt 
takiego kolportażu odnotowano w marcu i kwietniu 1968 r.28 Przykładowo notowano 
kolportaż ulotek wzywających do uczestnictwa w manifestacji w obronie relegowanych 
z Uniwersytetu Warszawskiego Adama Michnika i Henryka Szlajfera. W kategorii 
„wroga propaganda pisana” statystycznie nastąpił ogromny wzrost zjawiska 
w 1968 r. Wówczas odnotowano bowiem 425 takich przypadków obejmujących łącznie 
15  605 egzemplarzy, co było wielokrotnym skokiem w stosunku do wcześniejszego 
czasu. W 1967 r. były to ledwie 22 przypadki i 335 egzemplarzy [!]. Ulotki dotyczyły 
przebiegu protestów, żądań wznowienia „Dziadów”, czy przywrócenia swobód 
demokratycznych. Wśród rodzajów ulotek wymieniano „paszkwile”, wiersze, 
„rezolucje studenckie” i inne dokumenty jak np. „Deklaracja ruchu studenckiego”29. 
Problem „ulotkowy” nie zanikł wraz z upływem czasu, lecz pozostawał aktualny 
w związku z udziałem wojsk PRL w interwencji w Czechosłowacji w 1968 r.30. Swoją 
cząstkę do ówczesnych działań bezpieki w Polsce dołożyła też KS MO31. Interesujące, 
że zarazem było mniej niż wcześniej anonimów, choć częściej rozpowszechnianych 
(76 razy i 123 egz. w stosunku do 12 i 181 egz.)32.

Drugą zasadniczą kategorią aktywności interesującą SB w czasie Marca 1968 r. był 
udział w protestach zarówno w formie okupacyjnej jak i na ulicach określanych przez 
SB mianem „wystąpień publicznych”. Dotyczyły one głównych warszawskich uczelni 
z  Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską na czele. Podstawową 
aktywnością SB w tej materii było zbieranie informacji ze wszystkich możliwych do 
wykorzystania źródeł. 

24  Informacja sytuacyjna naczelnika Wydziału IV Komendy MO m.st. Warszawy ppłk. Jerzego Kwila, 
23.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 692.

25  Informacja sytuacyjna nr 5 dyrektora Departamentu IV MSW płk. Stanisława Morawskiego, 
13.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 364. Zob. też: Informacja sytuacyjna nr 6 dyrektora 
Departamentu IV MSW płk. Stanisława Morawskiego, 14.03.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 
w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika wydarzeń, cz. 1…, s. 409; Informacja sytuacyjna nr 12 dyrektora 
Departamentu IV MSW płk. Stanisława Morawskiego, 30.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 839.

26  Por. AIPN BU, 0644/166, k. 5, Sprawozdanie I zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 
w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.

27  Por. Ibidem, k. 6.
28  Por. Ibidem, k. 9.
29  Ibidem, k. 9.
30  Ibidem, k. 9.
31  Por. Operacja „Podhale”. Służba Bezpieczeństwa wobec wydarzeń w Czechosłowacji 1968-1970, Ł. 

Kamiński, G. Majchrzak (red.), Warszawa 2008.
32  AIPN BU, 0644/166, k. 27, Sprawozdanie I zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB w Warszawie 

za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.
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3.   Bezpieka na tropie, czyli o aktywności operacyjnej KS MO w 1968 r.
       Zbieranie i przekazywanie informacji o sytuacji w Warszawie

W oparciu o dostępny materiał źródłowy można stwierdzić, że warszawska SB 
w okresie Marca 1968 r., istotną, jeśli nie najistotniejszą część swoich sił poświęcała 
na gromadzenie i przygotowanie informacji kierowanych następnie do zaufanych 
adresatów. Zebrany materiał informacyjny z osobowych i technicznych źródeł 
informacji przetwarzano na różnego rodzaju informacje, meldunki i  sprawozdania. 
Niekiedy były one wyolbrzymiane i stąd weryfi kowane w terenie np. przez członków 
wspomnianego sztabu33. Wśród rodzajów sporządzanej przez SB w związku z Marcem 
1968 r. dokumentacji można wymienić meldunki operacyjne I Zastępcy Komendanta 
KS MO ds. SB, sprawozdania z wydarzeń czy informacje o nich. Na szczeblu kierownika 
stanowiska dowodzenia KS MO przygotowywano sprawozdania z wydarzeń w podziale 
na godz. 8-2034 oraz 20-8 rano. Dotyczyły one głównie aktywności milicji, w tym 
wywiadowców oraz najbardziej interesujących SB zdarzeń w mieście35. 

Prowadząc swoją aktywność SB starała się wykorzystywać również OZI. 
Paradoksalnie wciąż największą ich liczbą dysponował stołeczny kontrwywiad 
Wydział II (132), potem Wydział III (111), następnie Wydział IV (89)36. Za ich 
pośrednictwem docierano m.in. do kręgu studentów PW37. Źródła SB donosiły np. 
o  sytuacji w akademiku na ul. Kickiego, czy sytuacji na Uniwersytecie Warszawskim38, 
o tym, co dzieje się w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w dniu planowanego 
wiecu 11 marca39  a także kilka dni później40. Również dzięki OZI, SB zbierała informacje 
o przebiegu zebrania SD Uniwersytetu Warszawskiego, nastrojach w „Czytelniku”, 
czy wśród studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zakładach 
przemysłowych, Fabryce Samochodów Osobowych (FSO), Zakładów Wytwórczych 
Lamp Elektronowych (ZWLE) itd41. Siłami Wydziału III KS MO przygotowywano też 
kronikę wydarzeń złożoną z informacji od OZI42. Prowadzono ją co najmniej do 22 marca 

33  AIPN BU, 00735/298, H. Słabczyk, Działania MO i SB w czasie wydarzeń marcowych 1968 r. w Warszawie, 
s. 18.

34  Sprawozdanie sytuacyjne z wydarzeń w Warszawie kierownika stanowiska dowodzenia Komendy 
MO m.st. Warszawy ppłk. Leona Kaźmierczaka w godz. 8.00-20.00, 21.03.1968 r., Warszawa, [w:] 
Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 1, …, s. 613.

35  Sprawozdanie sytuacyjne kierownika stanowiska dowodzenia Komendy MO m.st. Warszawy ppłk. 
Leona Kaźmierczaka z wydarzeń w Warszawie od godz. 20.00 w dniu 11 marca do godz. 8.00 w dniu 
22 marca 1968 r., 22.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 638.

36  AIPN, 0644/166, [b.p.], Stan i ruch OZI 1968 r., Warszawa.
37  Notatka inspektora Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy por. Teodora Urawskiego 

z  doniesienia t.w. ps. „Janusz” dotycząca nastrojów w środowisku Politechniki Warszawskiej, 
2.05.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika wydarzeń, cz. 2, F. 
Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik (red.)…, s. 552.

38  Kronika wydarzeń 1-12 marca 1968 opracowana na podstawie doniesień informatorów Wydziału 
III Komendy MO m.st. Warszawy wraz z listą zatrzymanych w dniu 8 marca 1968 r., marzec 1968 r., 
Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 1…, s. 111.

39  Notatka kpt. A. Sroki z J.W. dotycząca nastrojów wśród studentów SGPiS przed wiecem w dniu 11 
marca 1968 r., 11.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 286 i n.

40  Notatka inspektora Wydziału II Komendy MO m.st. Warszawy kpt. Władysława Ambroziaka 
z doniesienia źródła ps. „Hanna” dotycząca przygotowań do wiecu na SGPiS planowanego na 18 
marca 1969 r. , 16.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 469.

41  Kronika wydarzeń opracowana na podstawie doniesień informatorów Wydziału III Komendy MO 
m.st. Warszawy, 13.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 340 i n.

42  Kronika wydarzeń opracowana na podstawie doniesień informatorów Wydziału III Komendy MO 
m.st. Warszawy, 14.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 389 i n.
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1968 r.43 Zastępca naczelnika tego wydziału informował wicedyrektora Departamentu 
III MSW o sytuacji w warszawskich zakładach pracy44. Miało to miejsce co najmniej 
kilkakrotnie w marcu 1968 r45. Funkcjonariusze Wydziału III w  kwietniu 1968 r. 
interesowali się m.in. nastrojami wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego46 
oraz innych uczelni warszawskich47. Podobną informację wysłano też do jednego 
z naczelników w Departamencie III co najmniej od 22 marca 1968 r. do 28 marca 
1968  r.48. Funkcjonariusz Wydziału III KS MO przygotował też notatkę dotyczącą 
strajku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego rozpoczętego 22 marca 1968 r.49 
Kolejnego dnia przekazał następne informacje50. Informowano też o ustaleniach ze 
spotkań z agenturą, która informowała o sytuacji w środowisku akademickim51. 

W innej sytuacji naczelnik Wydziału III KS MO powiadomił stanowisko 
kierowania o grupie studentów wznoszących okrzyki w rejonie ul. Świętokrzyskiej. 
W wyniku tego skierowano jeden z odwodów MO z pobliskiego pl. Zwycięstwa 
do rozproszenia gromadzących się młodych ludzi52. Niekiedy odstępowano od 

43  Kronika wydarzeń opracowana na podstawie doniesień informatorów Wydziału III Komendy MO 
m.st. Warszawy, 20.03.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika 
wydarzeń, cz. 1…, s. 578; Informacja sytuacyjna nr 1 pierwszego zastępcy komendanta stołecznego 
MO ds. SB Stanisława Sławińskiego, 21.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 604; Informacja 
sytuacyjna pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB Stanisława Sławińskiego 
dotycząca wydarzeń w godzinach wieczornych w dniu 21 marca i porannych w dniu 22 marca 1968 r., 
22.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 643; Kronika wydarzeń opracowana na podstawie doniesień 
informatorów Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy, 22.03.1968 r., Warszawa, s. 654.

44  Informacja zastępcy naczelnika Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy mjr. Ryszarda 
Tymińskigo dotycząca nastrojów w warszawskich zakładach przemysłowych, 21.03.1968 r., 
Warszawa, [w:] ibidem, s. 625.

45  Informacja zastępcy naczelnika Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy mjr. Ryszarda 
Tymińskigo dotycząca nastrojów w warszawskich zakładach przemysłowych, 26.03.1968 r., 
Warszawa, [w:] ibidem, s. 778. 

46  Notatka kierownika Grupy IV a Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy kpt. Andrzeja 
Kwiatkowskiego z doniesienia t.w. ps. Leon dotyczące nastrojów wśród studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego, 3.04.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika 
wydarzeń, cz.2…, s. 61.

47  Notatka inspektora Wydziału III Komendy MO m.st Warszawy por. Teodora Urawskiego 
z doniesienia t.w. ps. „7” dotycząca sytuacji w warszawskim środowisku akademickim, 5.04.1968 
r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 101.

48  Informacja zastępcy naczelnika Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy mjr. Ryszarda 
Tymińskiego dotycząca nastrojów w warszawskich zakładach przemysłowych, 22.03.1968 r., 
Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika wydarzeń, cz. 1…., s. 664. Por. 
też: ibidem, s. 690, Informacja zastępcy naczelnika Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy 
mjr. Ryszarda Tymińskiego dotycząca nastrojów w warszawskich zakładach przemysłowych, 
23.03.1968 r., Warszawa; ibidem, s. 793, Informacja zastępcy naczelnika Wydziału III Komendy 
MO m.st. Warszawy mjr. Ryszarda Tymińskiego dotycząca nastrojów w warszawskich zakładach 
przemysłowych, 27.03.1968 r., Warszawa; ibidem, s. 810, Informacja zastępcy naczelnika Wydziału 
III Komendy MO m.st. Warszawy mjr. Ryszarda Tymińskiego dotycząca nastrojów w warszawskich 
zakładach przemysłowych, 28.03.1968 r., Warszawa; ibidem, s. 230, Sprawozdanie naczelnika 
Wydziału Ogólnego Komendy MO m.st. Warszawy ppłk. Alfreda Pawlińskiego dotyczące wydarzeń 
w dniu 10 marca 1968 r. w godz. 17.00-19.00.

49  Notatka inspektora Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy ppor. Witolda Górskiego dotycząca 
strajku okupacyjnego w SGGW i na AWF w Warszawie, 22.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 652.

50  Notatka inspektora Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy ppor. Witolda Górskiego dotycząca 
strajku okupacyjnego w SGGW, 23.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 687.

51  Notatka służbowa inspektora Grupy IVa Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy sierż. Roberta 
Petersa ze spotkania z KP ps. „Aram” dotycząca zebrań komitetu studenckiego na UW w dniach 25 
i 26 marca 1968 r., 26.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 772.

52  Kronika wydarzeń w dniu 8 marca 1968 r. opracowana w Komendzie MO m.st. Warszawy, 9.03.1968 
r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 187.
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rozbijania zgromadzeń w obawie przed zaangażowaniem w nie ze strony osób 
postronnych kończących pracę. Informacje przekazywał do sztabu także zastępca 
komendanta MO ds. SB ppłk Rutka53. Wspomniany wydział informował też 
swój odpowiednik w centrali o bieżącej sytuacji w  zakładach w tym Hucie 
Warszawa, czy Fabryce Półprzewodników TEWA54. Ciekawe, że sytuacją 
w  jednym z zakładów wołomińskich zajmował się Wydział VIII Departamentu
 II MSW55. 

4.  Działalność operacyjna
Poza gromadzeniem informacji i przekazywaniem ich różnym organom partii 

i państwa warszawską SB angażowano do działań „operacyjno-rozpoznawczych”. 
Powierzono je siłom SB wraz ze wsparciem (MSW, Centrum Wyszkolenia MSW). 
Łącznie na taką aktywność spożytkowano ponad 70 tys. roboczogodzin, co 
było istotnym wzrostem, jeśli chodzi o skalę w stosunku do uprzedniego roku 
„absorbując przy tym wielu odpowiedzialnych funkcjonariuszy”56.

W okresie marca 1968 r. SB prowadziła szereg spraw operacyjnych, w tym niektóre 
dotyczące ówczesnych wydarzeń i czynnych wtedy osób. W skali całej warszawskiej 
SB w 1968 r. prowadzono 258 spraw operacyjnych różnych kategorii, co stanowiło 
wzrost o 41% w stosunku do roku poprzedniego57. Jego powodem w znacznej mierze 
był właśnie Marzec 1968 r. Dominowały wśród nich sprawy o charakterze biernym 
– kwestionariusze ewidencyjne.

Najbardziej obciążonym nowymi sprawami działem SB był wydział śledczy, 
który w ciągu roku wszczął 143 postępowania karne przeciwko 341 podejrzanym, 
z których 141 osób aresztowano (w tym prowadzono sprawy we współpracy 
z  Biurem Śledczym MSW). Stanowiło to „największy wpływ i największą ilość 
spraw prowadzonych przez Wydział Śledczy od wielu lat”58. Z kolei drugi pod 
względem liczby wszczętych spraw był Wydział III, który zainicjował ich łącznie 
116, w tym 89 KE i tylko 4 rozpracowania59. Notabene najbardziej chyba istotna dla 
warszawskiej SB i postrzegana w obszarze jej zasług a przez to wyraźnie obecna 
w sprawozdawczości była Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Akacja”. 
Dotyczyła ona kolportażu przede wszystkim ulotek, czyli „wrogiej propagandy” 
na terenie Warszawy w okresie od marca/kwietnia 1968 r. do listopada 1968 r. Dwie 
przykładowe ulotki zaprezentowano niżej:

53  Ibidem, s. 187, 190.
54  Informacja sytuacyjna zastępcy naczelnika Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy mjr. Ryszarda 

Tymińskiego dotycząca nastrojów w warszawskich zakładach przemysłowych, 19.03.1968  r., 
Warszawa, [w:] ibidem, s. 544 i n.

55  Meldunek sytuacyjny opracowany w Wydziale VIII Departamentu II MSW, 22.03.1968 r., Warszawa, 
[w:] ibidem, s. 666.

56  AIPN BU, 0644/166, k. 41, Sprawozdanie Komendanta Stołecznego MO ds. SB w Warszawie za rok 
1968, 29.01.1969 r., Warszawa.

57  Ibidem, k. 31.
58  Ibidem.
59  AIPN BU, 0644/166, [b.p.], Załącznik nr 7 do sprawozdania I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO 

ds. SB w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.
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Prowadzono rozbudowane 
śledztwo, korzystano z pomo-
cy ekspertyz. Zwieńczono 
je procesami sądowymi 
oraz wyrokami w 1969 r., 
w jej ramach dokumento-
wano działania śledcze 
w tym aresztowania oraz 
przesłuchania60. 

Sporo energii poświęcano 
też na rozpoznanie osób 
aktywnych w wydarzeniach 
Marca 1968 r. Interesowali 
służbę choćby kolporterzy 
ulotek. Jednak złapanie ich 
na gorącym uczynku nie było 

wcale łatwe. Gdy osobę udało się mniej lub bardziej celnie zidentyfi kować, wszczynano 
względem niej postępowanie karne. Obejmowano nimi osoby podejrzane o udział 
w protestach marcowych. W Warszawie była to grupa co najmniej 53 osób (w tym 15 
studentów). Dla porównania w Gdańsku było to co najmniej 132 osoby (w tym 23 
studentów)61. 

Formą represji wynikającą z inspiracji SB było kierowanie spraw do sądów czy przed 
kolegia do spraw wykroczeń. Wedle danych z drugiej połowy marca 1968 r., Warszawa 
należała obok Gdańska do ośrodków, gdzie najliczniej w ten sposób represjonowano. 
Do 21 marca 1968 r. w związku z wydarzeniami marcowymi, postępowaniem karno-

60  AIPN BU, 1585/968, k. 35, Informacja SB KS MO nt. wydarzeń na terenie Warszawy, 4.11.1968 r., 
Warszawa; ibidem, k. 94, Relacja z czynności operacyjno-śledczych wykonanych od 28.11.1968 r. do 
3.12.1968 r., 4.12.1968 r., Warszawa.

61  AIPN BU 1585/4798, [b.p.], Zestawienie osób objętych postępowaniem karnym i karno-
administracyjnym w związku z ostatnimi wydarzeniami – stan na 21.03.1968 r., Warszawa. 

Przykładowe ulotki zatrzymane 
w ramach SOR „Akacja”

Źródło: AIPN BU, 0224/6 t. 1. 
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administracyjnym objęto w Warszawie 87 osób (w tym 24 studentów)62. Czynne działania 
podejmowały też wydziały pomocnicze SB takie jak „B”, „W”. Wydział „W” przykładowo 
wyławiał dokumenty pocztowe dotyczące sytuacji w środowiskach zaangażowanych w 
obronę „Dziadów”63 a także łącznie 124 relacjonujące przebieg wydarzeń na Uniwerytecie 
Warszawskim64. 183 inne (spośród 1190) wyłowione dokumenty 9 marca 1968 r. były 
owocem kilkugodzinnej pracy Wydziału „W”. Ich tematyka dotyczyła demonstracji 
studenckich65. Innego dnia, 11 marca 1968 r. dział lustracji korespondencji „opracował” 
ogółem 5630 dokumentów, z czego wybrano 396 dotyczących demonstracji studentów. 
Również dzięki funkcjonariuszom tego działu ze skrzynek pocztowych wyjmowano 
tematyczne ulotki zatytułowane np. „Czarny piątek na uniwersytecie!”66. 

W drugiej połowie marca 1968 r. liczba dzienna analizowanych dokumentów spadła 
nawet do 2574. Wówczas wyłowiono z tego 378 dokumentów, w tym 13 paszkwili 
atakujących władze państwowe67. Jednak dzień później 19 marca do 7 rano ponownie 
skoczyła ich liczba do 6058 i 587 wyłonionych68. Z kolei w godz. od 7 do 19 20 marca 
zlustrowano 2354 dokumenty a wyłoniono interesujących 13969. W następnych dniach 
miały miejsce dalsze wahania liczby przeglądanych dokumentów70 a kolejne apogeum 
odnotowano 26/27 marca. 26 marca do godz. 19 w Wydz. „W” KS MO przejrzano 6313 
dokumentów, a wyłowiono 15071.

Rolę uświadamiającą wobec członków partii zaangażowanych w wydarzenia 
Marca 1968 r. pełniła prowadzona przez PZPR „praca polityczno-wyjaśniająca”. 
Wzmiankowano o niej z satysfakcją w sprawozdaniu SB. Prawdopodobnie takie działania 
SB inspirowała wobec konkretnych osób podejrzewanych co najmniej o przychylność 
studenckim protestom nie mówiąc o osobistym uczestnictwie członków partii72.

5.  Inspirowanie, profi laktyka i współdziałanie à la SB
SB inspirowała działalność represyjną administracji zakładowych czy wyższych 

uczelni, które w ocenie policji politycznej podejmowały „energiczne kroki” polegające 
na rozwiązaniu niektórych wydziałów na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzaniu 

62  Ibidem.
63  Notatka zastępcy naczelnika Wydziału „W” Komendy MO m.st. Warszawy mjr Eugeniusza Asfala 

dotycząca treści przejętej korespondencji, 6.03.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach 
MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 1…, s. 151.

64  Notatka zastępcy naczelnika Wydziału „W” Komendy MO m.st. Warszawy mjr Eugeniusza Asfala 
dotycząca treści przejętej korespondencji, 10.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 234.

65  Notatka zastępcy naczelnika Wydziału „W” Komendy MO m.st. Warszawy mjr Eugeniusza Asfala 
dotycząca treści przejętej korespondencji, 10.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 239.

66  Notatka zastępcy naczelnika Wydziału „W” Komendy MO m.st. Warszawy mjr Eugeniusza Asfala 
dotycząca treści przejętej korespondencji, 11.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 272.

67  Notatka zastępcy naczelnika Wydziału „W” Komendy MO m.st. Warszawy mjr Eugeniusza Asfala 
dotycząca treści przejętej korespondencji, 18.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 511.

68  Notatka zastępcy naczelnika Wydziału „W” Komendy MO m.st. Warszawy mjr Eugeniusza Asfala 
dotycząca treści przejętej korespondencji, 19.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 547.

69  Notatka zastępcy naczelnika Wydziału „W” Komendy MO m.st. Warszawy mjr Eugeniusza Asfala 
dotycząca treści przejętej korespondencji, 21.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 620.

70  Notatka zastępcy naczelnika Wydziału „W” Komendy MO m.st. Warszawy mjr Eugeniusza Asfala 
dotycząca treści przejętej korespondencji, 24.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 718; Notatka 
zastępcy naczelnika Wydziału „W” Komendy MO m.st. Warszawy mjr Eugeniusza Asfala dotycząca 
treści przejętej korespondencji, 25.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 731, 

71  Notatka zastępcy naczelnika Wydziału „W” Komendy MO m.st. Warszawy mjr Eugeniusza Asfala 
dotycząca treści przejętej korespondencji, 28.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 812.

72  Por. AIPN BU, 0644/166, k. 10, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 
w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.



181

Nie tylko „Akacja”. Warszawska Służba Bezpieczeństwa wobec Marca 1968 r

ponownej rekrutacji albo zwalnianiu z pracy pracowników naukowych uczelni73. 
Dotyczyło to m.in. zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim74, ale też wielu 
innych instytucji i przedsiębiorstw, o czym informował Departament III MSW75. 
Funkcjonariusze Wydziału III KS MO przekazywali do uczelni nazwiska studentów 
(do 6 kwietnia 158) podejrzewanych o udział w zajściach. Do tego czasu aresztowano 
w Warszawie 59 studentów, relegowano 39 a zawieszono w prawach studenta 43. 
Do wojska nie powoływano - w odróżnieniu od Opola czy Łodzi76. Przynajmniej 
dwukrotnie 19 i 25 marca 1968 z KS MO wyszło pismo do Szkoły Głównej Planowania 
i Statystyki z  informacjami o studentach uczelni – uczestnikach protestów. W ślad 
za tymi informacjami przesłano kolejne powiadamiające o konkretnych zarzutach 
przeciwko 18 osobom77.

W rezultacie nacisków SB klub studencki „Babel” rozwiązano z dniem 13 kwietnia 
1968 r.78 Rodziny uczestników klubu spotykały szykany np. wyrzucenie z pracy, choć 
zarazem jego młodzi uczestnicy sprzeciwiali się określaniu klubu mianem „siedliska 
młodych syjonistów”. Dostęp do informacji z wewnątrz klubu miała choćby SB 
Departamentu III, która otrzymywała donosy od jego współpracownika79.

Stałym elementem aktywności SB było podejmowanie wobec przeciwników 
politycznych tzw. działań profilaktycznych. Do nich należały m.in. wszelkiego rodzaju 
rozmowy ostrzegawcze. Chwalono się, że działania profilaktyczne w  zakładach 
przemysłowych pozwoliły w okresie wydarzeń Marca 1968 r. zdemaskować „we 
wczesnym stadium negatywnych nastrojów wśród załóg produkcyjnych”, nie 
mówiąc o ujawnianiu szkodliwych zjawisk ekonomicznych80. Łącznie w  1968  r. 
przeprowadzono 1941 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, co było 
wielokrotnym wzrostem w  porównaniu do 1967 r. (312). Większość z 1337 rozmów 
przeprowadzono z osobami podejrzewanymi o udział „w zbiorowych wystąpieniach, 
rozpowszechnianie wrogiej propagandy itp.”81

Dochodziło do współpracy SB z milicją, która polegała głównie na „wzajemnej 
wymianie informacji”, ale też włączeniu milicji do działań prowadzonych przy 
zamykaniu spraw zatrzymaniami czy aresztowaniami. Również podejmowano wspólne 

73  Ibidem.
74  Notatka dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego W. Iwanowskiego 

i  wicedyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego J. Buczkowskiego 
dotycząca wręczenia decyzji o zwolnieniu z pracy na UW, marzec 1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 
1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 1…, s. 780.

75  Fragment zestawienia dotyczącego osób zwolnionych ze stanowisk i wykluczonych z PZPR do dnia 
6 kwietnia 1968 r. w związku z wydarzeniami marcowymi, opracowanego w Departamencie III 
MSW, kwiecień 1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, 
cz. 2…, s. 131.

76  Zestawienie dotyczące represji zastosowanych do dnia 6 kwietnia 1968 r. wobec członków komitetów 
studenckich i studentów uznanych za organizatorów wystąpień opracowane w Departamencie III 
MSW, kwiecień 1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 130.

77  Pismo Komendy MO m.st. Warszawy do rektora SGPiS dotyczące zarzutów wobec studentów 
tej uczelni uczestniczących w wydarzeniach marcowych, 11.04.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, 
s. 205 i n.

78  Notatka inspektora Wydziału III Departamentu III MW mjr Władysława Kucypery z t.w. ps. „Edward” 
dotycząca nastrojów w środowisku byłych członków klubu „Babel”, 29.04.1968 r., Warszawa, [w:] 
ibidem, s. 495 i n.

79  Ibidem, s. 495.
80  Por. AIPN BU, 0644/166, k. 23, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 

w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.
81  Ibidem, k. 34.
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„operacje ochronne i zabezpieczające”82. Jednocześnie dla milicji prowadzono lustrację 
korespondencji oraz tajne obserwacje83. Jak już wzmiankowano, SB wspomagał Wydział 
Dochodzeniowo-Śledczy KS MO84.

Według zachowanej oceny samych funkcjonariuszy faktyczne współdziałanie SB 
i MO „w zasadzie zdało egzamin”, milicjanci przekazywali funkcjonariuszom SB 
informacje85. Zdaniem sprawozdawcy układała się też współpraca z WSW, od której 
też otrzymywano informacje86. Podejmowano też współpracę z Biurem Śledczym, np. 
w zakresie działalności dochodzeniowej.

Osiągnięte w 1968 r. przez warszawską bezpiekę rezultaty rzutowały na najważniejsze 
zadania stawiane przed nią w kolejnym roku a związane z wcześniejszą aktywnością 
w kontekście Marca 1968 r. Wskazywano zatem na konieczność skoncentrowania się na 
lepszym rozpoznaniu podejrzanych dla władz grup młodzieży akademickiej i inteligencji, 
a także lepszego wykrywania osób i grup rozprowadzających „wrogą propagandę”87. 

6.   Efekty aktywności SB w związku z Marcem 1968 r.
W KS MO sporządzano informacje o najważniejszych wydarzeniach w tym np. 

wiecu na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca 1968 r.88 Informacje o wydarzeniach 
w Warszawie przygotowywał nawet kilka razy na dzień (co 4 godziny) naczelnik 
Wydziału Ogólnego Komendy MO m. st. Warszawy Alfred Pawliotti89. Właściwie 
codziennie w okresie marca 1968 r. kierowano informacje o sytuacji w Warszawie 
na ręce wicedyrektora Gabinetu Ministra np. o kolportażu ulotek w warszawskich 
szkołach wyższych90. W kolejnych dniach nawet kilkakrotnie (3-4 razy) dziennie 
informacje o sytuacji operacyjnej w Warszawie oraz meldunki przedstawiał I zastępca 
Komendanta Stołecznego MO ds. SB Stanisław Sławiński91. Jego meldunki specjalne 
przygotowywano przynajmniej do 29 marca 1968 r.92 Zdarzało się, że informacje takie 

82  Ibidem, k. 38.
83  Ibidem.
84  Ibidem.
85  Notatka dotycząca oceny działalności SB Komendy MO m.st. Warszawy podczas wydarzeń 

marcowych 1968 r., kwiecień 1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2. 
Kronika wydarzeń, cz. 2…, s. 333.

86  Ibidem.
87  AIPN BU, 0644/166, k. 25, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB w Warszawie 

za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.
88  Notatka opracowana w Komendzie MO m.st. Warszawy dotycząca wydarzeń na dziedzińcu UW oraz 

zajść ulicznych, 08.03.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika 
wydarzeń, cz. 1…, s. 172.

89  Sprawozdanie naczelnika Wydziału Ogólnego Komendy MO m.st. Warszawy ppłk. Alfreda 
Pawliottiego dotycząca wydarzeń w dniach 12-13 marca 1968 w godz. 0.00-12.00, 13.03.1968 r., 
Warszawa, [w:] ibidem, s. 319 i n. 

90  Meldunek pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB w Warszawie płk. Stanisława 
Sławińskiego dotyczący akcji ulotkowej i zatrzymań w dniu 7 i 8 marca 1968 r., 8.03.1968 r., 
Warszawa, [w:] ibidem, s. 169.

91  Informacja sytuacyjna pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława 
Sławińskiego dotycząca wydarzeń w dniu 11 marca 1968 r., 12.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, 
s. 293 i n.; Informacja sytuacyjna pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB płk. 
Stanisława Sławińskiego, 13.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 327; Informacja sytuacyjna 
pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława Sławińskiego, 15.03.1968 
r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 414–421; Informacja sytuacyjna nr 4 pierwszego zastępcy komendanta 
stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława Sławińskiego, 20.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 576. 

92  Meldunek specjalny pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława 
Sławińskiego, 21.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 610; Szyfrogram pierwszego zastępcy 
komendanta stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława Sławińskiego dotyczący zakończenia strajku 
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fi rmował też zastępca Sławińskiego– Władysław Rutka93. Powiadamiano w nich np. o 
ulotkach „Precz z dyktaturą Gomułki (….)” lub symbolu Polski Walczącej w centrum 
miasta94 albo o sytuacji na Politechnice Warszawskiej 21 marca 1968 r.95 Z  kolei 
szyfrogramem ofi cer dyżurny SB powiadamiał Gabinet Ministra o kolportażu ulotek, 
plakatów i napisów w Warszawie96. Inna informacja tego typu dotyczyła kolportażu 
komunikatu Episkopatu Polski w kościołach i społecznym jego odbiorze97.

Wiele informacji szło do decydentów także z centrali MSW. Wiadomości na temat 
„ocen i komentarzy” np. w centralach handlu zagranicznego dotyczących wydarzeń 
marcowych przygotowywano w Departamencie II MSW. Szczególnie skoncentrowano 
je 17 marca 1968 r.98 Z kolei wicedyrektor Departamentu III MSW przygotowywał 
notatkę dotyczącą sytuacji w kluczowych zakładach pracy np. ZWAR, ZWLE, FSO, 
ZR Kasprzaka, WSK Okęcie, Huta Warszawa itp.99 Jego dyrektor natomiast Henryk 
Piętek informował o nastrojach i wypowiedziach dotyczących sytuacji w środowisku 
studenckim100.

Największą grupą zewnętrznych odbiorców informacji SB stanowiła warszawska 
organizacja partyjna i jej różne instancje (łącznie przekazano w 1968 r. 359 
informacji)101. W pewnej mierze korespondencję kierowano też do rektorów wyższych 
uczelni, o czym już wzmiankowano102. W okresie niepokojów marcowych struktury 
partyjne PZPR przy KS MO „aktywniej zostały włączone w problematykę pracy 
zawodowej, społecznej i politycznej”103. 

okupacyjnego na PW, 23.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 684; Meldunek specjalny pierwszego 
zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława Sławińskiego dotyczący zatrzymań 
członków Ogólnouniwersyteckiego Komitetu Studentów, 27.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, 
s. 785; Szyfrogram pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława 
Sławińskiego dotyczący zatrzymania Henryka Szaniawskiego i Lwa Wajngartena, 29.03.1968 r., 
Warszawa, [w:] ibidem, s. 828; Informacja sytuacyjna pierwszego zastępcy komendanta stołecznego 
MO ds. SB płk. Stanisława Sławińskiego, 29.04.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach 
MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 2…, s. 471 i n.

93  Informacja sytuacyjna pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława 
Sławińskiego, 27.03.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika 
wydarzeń, cz. 1…, s. 782.

94  Telefonogram Służby Bezpieczeństwa Komendy MO m.st. Warszawy do Gabinetu Ministra MSW 
dotyczący znalezionych ulotek i wykrytych napisów, 13.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 338.

95  Telefonogram pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława Sławińskiego 
dotyczący strajku okupacyjnego na PW i na UW w dniu 21 marca 1968 r., 21.03.1968 r., Warszawa, 
[w:] ibidem, s. 619.

96  Szyfrogram ofi cera dyżurnego SB Komendy MO m.st. Warszawy mjr. Stanisława Przanowskiego 
dotyczący ulotek, plakatów i napisów w Warszawie, [w:] ibidem, s. 705.

97  Telefonogram zastępcy naczelnika Wydziału IV SB Komendy MO m.st. Warszawy mjr. Jana Sobola 
dotyczący odczytania „Słowa Episkopatu Polski” w kościołach warszawskich w niedzielę 24 marca 
1968 r. oraz treści kazań, 24.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 715.

98  Informacja dyrektora Departamentu II MSW płk. Mikołaja Krupskiego dotycząca ocen i komentarzy 
na temat wydarzeń marcowych 1968, 17.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 478.

99  Informacja zastępcy naczelnika Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy mjr. Ryszarda 
Tymińskiego dotycząca nastrojów w warszawskich zakładach przemysłowych, 18.03.1968 r., 
Warszawa, [w:] ibidem, s. 508.

100   Notatka dyrektora Departamentu III MSW płk. Henryka Piętka dotycząca sytuacji politycznej 
w Polsce, 18.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 516.

101   AIPN BU, 0644/166, k. 35, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 
w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.

102   Ibidem, [s.35].
103   AIPN BU, 0242/2487, k.86, Wniosek o mianowanie na Zastępcę Komendanta Stołecznego MO ds. 

SB, 2.07.1968 r., Warszawa.
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W kontekście prowadzonych spraw operacyjnych wielokrotne wzrosty 
w porównaniu do roku 1967 dotyczyły liczby sprawców wykroczeń czy przestępstw, 
podejrzanych oraz aresztowanych (odpowiednio z 51 do 143, 70 do 241, 26 do 144). 
Z dużym prawdopodobieństwem był to wynik w pierwszej kolejności szeroko pojętych 
wydarzeń Marca 1968 r.104 Był to niewątpliwie czas mobilizacji SB, którą potwierdzał 
wzrost liczby zakończonych postępowań – 135 (w tym 117 wszczętych w 1968 r.) 
przeciwko 213 podejrzanym w porównaniu do 69 rok wcześniej105. Zaraz po dziale 
śledczym do najmocniej obłożonych sprawami należał Wydział III, który zajmował się 
tzw. nadbudową. Wszczęto wówczas 115 spraw w tym większość (89) kwestionariuszy 
ewidencyjnych106. Skalę represji w Warszawie podsumowywał m.in. zastępca 
Komendanta KS MO ds. SB107. 

Przy współpracy warszawskiej SB zatrzymywano osoby podejrzewane o udział 
w  wydarzeniach marcowych, przeprowadzano u nich rewizje108. Wśród nich znaleźli 
się m.in. Jerzy Diatłowicki, Paweł Bąkowski – członkowie „Ogólnouniwersyteckiego 
Komitetu Studentów” przy Uniwersytecie Warszawskim 109. 

Stosowano też areszty na 24/48 godzin, których w 1968 r. warszawska SB dokonała 
łącznie 794. Charakterystyczne dla tamtego czasu, że największą grupę zatrzymanych 
stanowili ludzie 20-30 lat – 346 oraz wśród zawodów – uczniowie i studenci – 166, 
zaraz po robotnikach (165)110. Tylko w dniach 7-14 marca 1968 r. w stolicy zwolniono 
w ciągu 48 godzin 410 zatrzymanych (w tym 60 studentów)111. Dla porównania w kraju 
od 7 do 31 marca zwolniono w ciągu 48 godzin 458 osób. Poza tym największą grupę 
stanowili tymczasowo aresztowani – 105 (w tym 54 studentów)112. Do 31 marca 1968 
r. najwięcej zatrzymano studentów z Uniwersytetu Warszawskiego (81), następnie 
Politechniki Warszawskiej (52), a najmniej wśród wymienionych z Akademii Teologii 
Katolickiej i Akademii Sztuk Pięknych (2)113. 

Największe grupy spośród liczby prowadzonych 161 postępowań karnych w 1968 r. 
– 71 dotyczyło propagandy pisanej a 23 organizacji zbiorowych wystąpień. W związku 

104  Zapewne w mniejszym stopniu na ogólną liczbę złożyły się sprawy dot. reakcji społecznej na 
inwazję na Czechosłowację (AIPN BU, 0644/166, k. 31, Sprawozdanie i Zastępcy Komendanta 
Stołecznego MO ds. SB w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa).

105 Skalę represji w pierwszej połowie marca 1968 r. w Warszawie obrazują publikowane dane 
(Informacja dotycząca zatrzymanych w Warszawie w dniach 7-12 marca 1968 r., 13.03.1968 r., 
Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 1…, s. 366 i n.).

106   AIPN BU, 0644/166, [b.p.], Ruch spraw ewidencji operacyjnej 1968 r., Warszawa.
107   Szyfrogram pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława Sławińskiego 

dotyczący liczby osób zatrzymanych i skazanych w Warszawie w dniach 7-14 marca 1968 r., 
16.03.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 1…, 
s. 463 i n.

108  AIPN BU, 0644/10, k. 67, Meldunek specjalny I Zastępcy Komendanta KS MO ds. Bezpieczeństwa 
płk. Stanisława Sławińskiego, 18.04.1968 r., Warszawa.

109   AIPN BU, 0644/10, k. 93, 95, Meldunek specjalny I Zastępcy Komendanta KS MO ds. Bezpieczeństwa 
płk. Stanisława Sławińskiego, 27.03.1968 r., Warszawa. 

110  AIPN BU, 0644/166, [b.p.], Osoby zatrzymane w 1968 r. na okres 24/48 godzin. Wiek, zawód, 
wykształcenie, Warszawa.

111    Szyfrogram pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława Sławińskiego 
dotyczący liczby osób zatrzymanych i skazanych w Warszawie w dniach 7-14 marca 1968 r., 
16.03.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 1…, 
s. 463.

112  Zestawienie liczby zatrzymanych w dniach 7-31 marca 1968 r. opracowane w Komendzie MO 
m.st. Warszawy, kwiecień 1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika 
wydarzeń, cz. 2…, s. 50 i n.

113  Ibidem.
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z nimi aresztowano najwięcej osób (odpowiednio 65 i 45). Najwięcej spraw skierowanych 
do sądu dotyczyło propagandy pisanej – 19 a 5 organizacji zbiorowych wystąpień114. 
We wspomnianych sprawach najwięcej było skazanych. Za propagandę pisaną – 15 
a  organizowanie zbiorowych wystąpień – 5. Skazywano zarówno w zawieszeniu jak 
i bez. Wyroki w większości nie przekraczały kary grzywny lub roku więzienia. Dosłownie 
pojedynczo zdarzały się wyroki do 3–5 lat za rozpowszechnianie propagandy pisanej115. 

Czołowym osiągnięciem warszawskiej SB w kontekście Marca 1968 r. widocznym 
w jej sprawozdaniu za 1968 r. było też doprowadzenie do końca (tzw. realizacji) działań 
operacyjnych przeciwko „grupie Bogusławy Blajfer i Piotra Zobrunia” inwigilowanych 
w ramach SOR krypt. „Akacja”. W ocenie warszawskiej policji politycznej jej uczestnicy 
od marca 1968 r. we współpracy ze środowiskiem „Komandosów” zajmowali się 
„masową produkcją i kolportażem wrogich ulotek” i do tego „antypaństwowych”116. 
Większość uczestników stanowili studenci Uniwersytetu Warszawskiego i innych 
uczelni warszawskich. W śledztwie dopatrywano się też kontaktów Bogusławy Blajfer 
z innymi ośrodkami akademickimi w kraju117. 

W ramach wspomnianej SOR krypt. „Akacja” od końca października 1968 r. do 13 
grudnia 1968 r. przeprowadzono nasilone aresztowania. Akcję likwidacyjną grupy 
przeprowadzono w październiku/listopadzie 1968 r.118 Łącznie zatrzymano kilkanaście 
osób, skonfi skowano znaczną liczbę druków ulotnych119. Aresztowano nie mniej niż 14 
osób, a 9 miało odpowiadać z wolnej stopy120. Szacowano, że wspomniani rozkolportowali 
m.in. ok. 2 tys. ulotek „Czarny piątek na UW” oraz ponad 1 tys. egz. „Jeśli nie podejmujesz 
decyzji”. Nie dziwi zatem, że wspomnianych dotknęły aresztowana a SB mogła 
pochwalić się polepszeniem statystyki wykrywalności sprawców takiego kolportażu, co 
wiązało się z jego skalą121.

Likwidacja grupy miała wpłynąć zdaniem SB na „radykalne przecięcie akcji ulotkowej 
na terenie Warszawy”122. To także dawało podstawę do twierdzenia stołecznych 
strażników ustroju PRL o osiągnięciach w zwalczaniu „wrogiej propagandy” związanych 
także z wydarzeniami Marca 1968 r.123

Za osiągnięcie SB w okresie Marca 1968 r. uznano pociągniecie do odpowiedzialności 
karnej (sądowej i administracyjnej) „poważniejszych uczestników wystąpień 
marcowych”124. Z uznaniem konstatowano też „zlikwidowanie i pociągnięcie 
do odpowiedzialności karnej kierownictwo i członków grupy „Komandosów” 
organizujących wystąpienia marcowe”125. 

Również z satysfakcją wzmiankowano o „postępie” w „ujawnianiu, zwalczaniu 
i  zapobieganiu wrogiej, rewizjonistycznej działalności w środowisku młodzieży 

114   AIPN BU, 0644/166, [b.p.], Postępowania karne w 1968 r., Warszawa.
115   AIPN BU, 0644/166, [b.p.], Wyroki zapadłe w 1968 r. w prowadzonych postępowaniach, Warszawa.
116 AIPN BU, 0644/166, k.12, 29, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 

w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.
117   Ibidem, k. 29.
118   Ibidem.
119  AIPN BU, 1585/968, k. 116, Relacja z dotychczasowych czynności w sprawie krypt. „Akacja”, 

16.12.1968 r., Warszawa.
120  AIPN BU, 0644/166, k. 29, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 

w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.
121   Ibidem, k. 28.
122   Ibidem, k. 12.
123   Ibidem, k. 23.
124   Ibidem, k. 32. 
125   Ibidem.
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akademickiej”126. Jednocześnie ogromny wzrost kolportażu ulotek w związku z Marcem 
1968 r. odnotowywano nie tylko w KS MO, ale też w centrali MSW. Zgodnie z danymi 
Departamentu III MSW tylko od 7 marca 1968 r. do 10 kwietnia 1968 r. W Warszawie 
kolportowano 2228 ulotek, odezw i rezolucji a także wykonano 77 napisów. 
W województwie było to odpowiednio 306 i 4127. Wielokrotny wzrost ilości ulotek wynikał 
zdaniem SB z zastosowania nowych technik powielania (w tym matryc kredowych na 
wyżymarce)128. Zarazem szczycono się pewnym osiągnięciami w „wykrywaniu” wrogiej 
propagandy pisanej. Najlepiej radzono sobie z ulotkami (80% wykrywalności), nieco 
gorzej z anonimami (55%) a najsłabiej z napisami naściennymi (47%)129. Poniekąd 
wynik taki mógł być też po części efektem skali poszczególnych zjawisk.

Kolegia ds. wykroczeń w okresie wydarzeń 1968 r. stanowiły ważne narzędzie represji 
przeciwników politycznych. Na 230 wniosków o ukaranie (w uprzednim roku – 106) niemal 
połowa – 106 dotyczyła udziału „w wystąpieniach zbiorowych” a 43 „zakłócenia porządku 
i bezpieczeństwa publicznego”130. Kilkanaście osób uniewinniono a 224 ukarano grzywną. 
Tak więc większość z powyższych spraw wiązała się z wydarzeniami Marca 1968 r. 

7.  Ocena i ułomności w działaniach SB
Udział warszawskiej SB KS MO w zwalczaniu marcowych wystąpień analizowano 

w  jednej z notatek131. Krytycznie oceniono, iż „organizacja oraz efektywność 
pracy operacyjnej” były „niedostateczne i nie w pełni odpowiadały potrzebom”132. 
Narzekano na niedostateczną obsadę Wydziału III ukierunkowaną na środowiska 
akademickie (5  osób), co przekładało się na słabe rozpoznanie tych środowisk 
i powiązań w ich obrębie np. między pracownikami a studentami. Przykładowo 
Politechniką Warszawską interesował się jeden pracownik. Powyższe przyczyniło 
się do „pewnego zaskoczenia” warszawskiej SB rozwojem wydarzeń w marcu 
1968 r. Podobnie słabe rozpoznanie miało miejsce w obrębie warszawskich zakładów 
pracy, które obsługiwało łącznie 12 funkcjonariuszy. Wiele ze wspomnianych 
miejsc pozostawało de facto poza zasięgiem stołecznej SB. Nieskuteczności z 1968 r. 
przeciwstawiono przykłady sukcesów z roku poprzedniego. 

Duża skala zatrzymań przekraczała możliwości zaangażowanych funkcjonariuszy 
SB, szwankowała bieżąca ewidencja i dokumentowanie działalności. Stąd wiele 
osób zwalniano po 48 godzinach. Napływ zatrzymanych 8, 9 i 11 marca przekraczał 
możliwości osadzenia KS MO. W celu egzekwowania aresztów musiano korzystać 
z ośrodków penitencjarnych w Białołęce i Pułtusku133. 

Oceniono, że zdało egzamin utworzenie jednego sztabu operacyjnego 
z udziałem funkcjonariuszy SB i MO. Zarazem opracowywanie przez jego 
uczestników dokumentacji sztabowej zmniejszało skuteczność działania134. Za 

126   Ibidem, k.23.
127  Notatka dotycząca kolportażu ulotek w dniach 7 marca – 12 kwietnia 1968 r. wraz z załącznikami, 

opracowana w Departamencie III MSW, 16.04.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach 
MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 2…, s. 298.

128 AIPN BU, 0644/166, k. 28, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 
w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.

129  Ibidem.
130  Ibidem, k. 33.
131  Nr 607, 1968 kwiecień 19, Warszawa, Notatka dotycząca oceny działalności SB Komendy MO 

m.st. Warszawy podczas wydarzeń marcowych 1968 r., 19.04.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 
w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 2…, s. 332-335.

132  Ibidem, s. 332.
133   Ibidem, s. 333.
134  Ibidem, s. 333-334.
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wciąż niedostateczny uznawano poziom rozpoznania „powiązań, kontaktów, 
metod działania” osób znanych bezpiece kontaktujących się z „ośrodkami dywersji 
politycznej na Zachodzie”135. Faktycznie jednak z punktu widzenia głównego ogniska 
wydarzeń Marca 1968 w  Warszawie za najważniejszy mankament można uznać 
niedostateczne rozpoznanie sytuacji w akademickich środowiskach młodzieżowych 
oraz pracowników naukowych warszawskich wyższych uczelni, co wynikało 
zdaniem SB z jej koncentracji na środowisku „Komandosów”136. Wiele do życzenia 
pozostawiało też tempo działania warszawskiej SB w „wyjaśnianiu podejrzeń”, czy 
„ciekawszych materiałów wstępnych”137. 

Również i na wiosnę 1968 r. mimo znaczącego wzrostu w stosunku do roku 1967 
(+45%.) odczuwano wciąż niedostatek nowych, a tym bardziej „cennych” osobowych 
źródeł informacji138. Notabene był to jeden z ponadczasowych problemów warszawskiej 
SB, podobnie jak niedostateczne wykorzystanie istniejącej sieci informacyjnej do 
prowadzonych spraw139. Część OZI po prostu okazywała się praktycznie jedynie 
zapisami w statystykach bezpieki, nie przekazywała wartościowych informacji 
do prowadzonych na bieżąco spraw140. Z najcenniejszymi OZI spotykano się 
w mieszkaniach konspiracyjnych np. t.w. ps. „Leon”, który np. relacjonował zebranie 
otwarte KU PZPR z 7 marca 1968 r.141 Szereg źródeł osobowych umożliwiło SB ustalenie 
przebiegu wiecu 8 marca i rozpoznanie jego uczestników142.

Krytycznie oceniono wykorzystanie środków łączności i techniki operacyjnej, uznano 
je za „niedostateczne”. Stosowana technika nie umożliwiała pełnego zgrania działań. 
Nie ułatwiało jej też rozproszenie poszczególnych elementów systemu łączności143. Brak 
warszawskiego wydziału „T” położył się cieniem na wykorzystanie techniki operacyjnej. 
Korzystano z możliwości centrali – Biura „T”, gdzie brakowało tzw. oczek w podsłuchu 
telefonicznym, czy były trudności w zamontowaniu podobnej instalacji pokojowej. 
Stąd postulowano utworzenie wydziału obsługującego warszawską SB, bądź w samej 
komendzie, bądź w Biurze „T”144. Duża ilość napływających informacji generalnie była 
zbyt wolno w stosunku do potrzeb przetwarzana przez ograniczone siły osobowe SB. 

Postulowano w związku z powyższymi uwagami zwiększenie zatrudnienia w Wydziale 
III, utworzenie komórki sztabowej przygotowującej niezbędną dokumentację, powstanie 
działu techniki ukierunkowanego na usługi wobec warszawskiej SB, poszerzenia 
przestrzeni biurowej dla nowo zatrudnianych funkcjonariuszy, a także organizację 
sprawnej centrali radiowej, czy np. powołanie grupy analitycznej w Wydziale III do 
przesiewania informacji, a także wsparcie etatowe Wydziału „B”145.

135 AIPN BU, 0644/166, k. 24, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 
w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.

136  Ibidem, k. 33.
137  Ibidem.
138  Ibidem.
139   Por. AIPN BU, 0644/166, [b.p.], Wykorzystanie t.w. w sprawach na dzień 31.12.1968 r., Warszawa.
140   Ibidem.
141  Notatka z doniesienia t.w. ps. „Leon” dotycząca zebrania otwartego KU PZPR na UW w dniu 6 

marca 1968 r. i przygotowań do wiecu w dniu 8 marca 1968 r., 7.03.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 
1968 w dokumentach MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń, cz. 1…, s. 165.

142   Meldunek inspektora Wydziału III Departamentu III MSW mjr. Władysława Kucypery z doniesienia 
t.w. ps. „Rajski”, 8.03.1968 r., Warszawa, [w:] ibidem, s. 176 i n.

143  Notatka dotycząca oceny działalności SB Komendy MO m.st. Warszawy podczas wydarzeń 
marcowych 1968 r., 19.04.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika 
wydarzeń, cz. 2…, s. 334.

144   Ibidem.
145   Ibidem, s. 335.
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8.   Antysemityzm w SB? Sprawa Aleksandra Baczewskiego.
Ciekawym wątkiem, który ujawnił się w toku kwerendy teczek personalnych 

funkcjonariuszy kierowniczego szczebla warszawskiej SB tamtego czasu jest 
sytuacja czy może bardziej ówczesny klimat w środowisku pracowników stołecznej 
policji politycznej w kontekście wydarzeń Marca 1968 r. Ich „ofi arą” stał się jeden z 
funkcjonariuszy – naczelnik Wydziału „W” KS MO Aleksander Baczewski– skądinąd 
sam zasłużony dla marcowych represji. Temuż podczas kursu szkoleniowego dla 
kadr kierowniczych MSW prowadzonego od stycznia 1968 r. do marca 1968 r. koledzy 
współkursanci zarzucili „anormalność i niewłaściwy stosunek do tych wydarzeń (…)”. 
Co więcej „nigdy z  jego ust nie padła nagana pod adresem polskich syjonistów, że 
oni są winni w części tym zamieszkom na terenie warszawskich uczelni (…).” Dalej 
podsumowywano, iż „w odczuciu autorów niniejszej notatki tow. Baczewski nie jest 
godnym pełnego zaufania do prac prowadzonych przez MSW i stąd nie ma gwarancji, 
że nasze przedsięwzięcia zachowane zostaną w tajemnicy”146. Dodatkowo zarzucano 
mu zły styl pracy i utratę zaufania współpracowników: „egzekutywa i organizacja 
partyjna przy Wydziale »W« SB wysuwała w stosunku do w/wym. szereg zarzutów 
jego niewłaściwego stylu pracy z podległymi pracownikami oraz braku właściwej 
współpracy z egzekutywą. Przeprowadzone przez kierownictwo SB rozmowy 
z  egzekutywą a także kontrola inspektorów kierownictwa potwierdziły powyższe 
zarzuty, a przede wszystkim ten fakt, że ppłk Aleksander Baczewski wskutek swego 
niewłaściwego postępowania stracił zaufanie wśród pracowników”147.

Notatka-donos współkursantów znalazła później potwierdzenie w dokumentacji. 
Wskazywano bowiem, iż Baczewski „przejawiał niewłaściwy stosunek do wydarzeń 
marcowych na uczelniach warszawskich (…)”. Ponadto w rozmowach na tematy 
sytuacji bieżącej nie zajmował bliżej określonego stanowiska przez co wśród słuchaczy 
nie cieszył się zaufaniem”148. Posądzony o nieprawomyślność funkcjonariusz złożył 
obszerne wyjaśnienia. Bronił się, ale ostatecznie nieskutecznie. 

W wyniku rozbudzonej nagonki na Aleksandra Baczewskiego – zwolniono go ze 
służby z dniem 30 czerwca 1968 r. Na kanwie tego przypadku rodzi się pytanie jak wielu 
innych funkcjonariuszy w podobny sposób było pomawianych i odczuło bezpośrednio 
tego konsekwencje. Może to być asumpt do kolejnych badań nad Marcem 1968 r.

9.   Wnioski
Warszawską SB niewątpliwie zaskoczyła fala wystąpień studenckich i ich skala 

w tamtym czasie. Struktury warszawskiej policji politycznej nie były przygotowane na 
taki rozwój wydarzeń. To one zmusiły SB do reagowania, co skutkowało narzuceniem 
jej w znacznej mierze biernej roli. Podkreślano w sprawozdaniu rocznym, że wysiłki 
warszawskiej SB w celu opanowania niepokojów społecznych Marca 1968 r. i wokół 
tego czasu miały miejsce w „skomplikowanej sytuacji politycznej” z czynnymi 
działaniami „elementów wrogich i antysocjalistycznych”149.

Przedstawiony wyżej materiał źródłowy wskazuje, że warszawska SB w marcu 1968 r. 
spełniała zdecydowanie rolę pomocniczą w stosunku nie tylko do centrali policji 
politycznej, ale przede wszystkim głównych sił pacyfi kacyjnych aktywnych w Marcu 
1968 – MO oraz tzw. aktywu partyjnego. Pośrednim tego świadectwem jest ledwie jedno 

146  AIPN BU, 0967/148, [b.p.], Notatka służbowa, 28.03.1968 r., Warszawa.
147  AIPN BU, 0967/148, k. 91, Pismo do dyrektora Departamentu Kadr MSW, 9.09.1968 r., Warszawa.
148 AIPN BU, 0967/148, k. 119, Notatka służbowa dotycząca b. naczelnika wydz. „W” KMO M.st.  

Warszawy Aleksandra Baczewskiego, 15.10.1969 r., Warszawa.
149 AIPN BU, 0644/166, k. 23, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB 

w Warszawie za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.
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rozbudowane rozpracowanie 
SB KS MO o krypt. „Akacja” 
prowadzone obok prawie 90 
zainicjowanych pasywnych 
form rozpracowania – KE. Stąd 
szczególnie chlubiono się wyni-
kami „Akacji”, które notabene nie 
należały do spektakularnych ani 
nie spowodowały tak pożądanego 
całkowitego zaprzestania kol-
portażu ulotek.

Poza wspomnianą sztanda-
rową rzec by można sprawą, 
pierwszoplanowym zadaniem 
SB było wtedy gromadzenie 
informacji ze źródeł osobo-
wych i  technicznych oraz prze-
kazywanie ich do wskazanych 
adresatów ze strukturami SB, 
partyjnymi i  uczelnianymi na 
czele. Dużą rolę w gromadzeniu 
materiałów spełniał Wydział 
„W”, czyli zajmujący się lustro-
waniem korespondencji. Z tysięcy 
listów i przesyłek pracowicie 
wyławiano te, które zawierały 
nieprawomyślne treści. Wydaje 
się, że zgromadzony zbiór 
należał do większych dokonań 
warszawskiej ówczesnej sto-
łecznej bezpieki. 

Dzięki zgromadzonym 
materiałom SB udało się 
zainspirować wiele represji 
względem wybranych osób, 

w tym kilkudziesięciu studentów szykanowanych następnie przez uczelnie. SB 
jak wykazano inicjowała zakulisowo szereg działań represyjnych. Część działań 
stołecznej SB dysponującej ograniczonymi siłami w mojej ocenie nie tylko z wygody jej 
pracowników, ale i niekiedy z konieczności polegała zatem na inspirowaniu represji. 
Dotyczyły one np. zwalniania z pracy (107 osób), czy przesunięć na gorsze stanowiska 
(5 pracowników). Nie wiadomo niestety jaka część z nich wiązała się z wydarzeniami 
Marca 1968 r. Jednocześnie warszawskie wyższe uczelnie również przy udziale SB 
usunęły ze swoich murów 68 osób a wobec 113 wszczęto postępowanie dyscyplinarne150.

Należy jednak podkreślić, że jedynie część z funkcjonariuszy warszawskiej SB 
angażowano do czynnych działań przeciwko inicjatorom i uczestnikom Marca 1968 r. 
w Warszawie. Równolegle stołeczna SB prowadziła, jak wcześniej, szereg działań 
operacyjnych o tematyce kontrwywiadowczej i antykościelnej, wyznaniowej. Choć 
starania stołecznej SB spowodowały represjonowanie sądowne co najmniej kilkunastu 

150  Notatka inspektora Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy ppor. Witolda Górskiego dotycząca 
postępowań dyscyplinarnych wobec studentów SGGW, 26.03.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 
w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika wydarzeń, cz. 1…, s. 777.

Fragment wyjaśnienia Aleksandra Baczewskiego
Źródło: AIPN BU, 0967/148, k. 94, Akta personalne Aleksandra 
Baczewskiego
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osób, to jednak kluczową rolę w pacyfi kacji protestów nie odegrała policja polityczna, 
ale tzw. aktyw partyjny i milicja złożona z miejscowych czy sprowadzanych spoza stolicy 
oddziałów. Po marcu 1968 r. intensywność protestów malała. Jednak SB wciąż starała 
się mobilizować siły, aby rozpoznawać zamiary ludzi wcześniej zaangażowanych 
w protesty lub tylko o to podejrzewanych151. 

Swoistym zwieńczeniem uczestnictwa warszawskiej SB w działaniach wobec Marca 
1968 r. była aktywność Wydziału Paszportów KS MO, który obsługiwał wnioski o wydanie 
dokumentów „na emigracyjny wyjazd do Izraela”152. Tropiono osoby wyjeżdżające do 
Izraela i w oczach SB prowadzące „antypolską kampanię”. Wśród inwigilowanych 
znaleźli się Zygmunt Bauman, Ida Kamińska, Stanisław Wygodzki i  inni153. Wyjazdy 
tychże były po myśli SB, która pozbywała się z kraju ludzi postrzeganych jako tzw. 
„piąta kolumna” Izraela. Paradoksalnie ofi ary Marca 1968 znajdowały się też w samej 
SB. Stał się nią przykładowo zasłużony dla represji tego czasu Aleksander Baczewski – 
funkcjonariusz kierujący wówczas Wydziałem „W” KS MO. 

W mojej ocenie postawa stołecznej SB wobec Marca 1968 nie zaskakiwała 
i  była proporcjonalna do jej znaczenia, środków będących w jej dyspozycji oraz 
zaangażowania funkcjonariuszy wobec sytuacji młodzieżowego i inteligenckiego 
marcowego ruchu protestu. Za pewne novum natomiast, w obrębie stołecznej SB, 
można uznać wewnętrzne tarcia na tle antysemickim, które ujawniły się w kręgu 
decyzyjnym warszawskiej bezpieki. W roku 50. rocznicy Marca 1968 r. warto także 
o tym tropie pamiętać i w przyszłości może bardziej go rozwinąć.

151  Pismo dyrektora Departamentu III MSW płk. Henryka Piętka do pierwszego zastępcy komendanta 
wojewódzkiego MO w Warszawie dotyczące zadań SB po wystąpieniach studenckich w marcu 1968 
r., 9.04.1968 r., Warszawa, [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika wydarzeń, cz. 2…, 
s. 169.

152  AIPN BU, 0644/166, k. 6, Sprawozdanie I Zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB w Warszawie 
za rok 1968, 29.01.1969 r., Warszawa.

153  Ibidem.
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Patryk Pleskot

Marzec w Akademii. Wpływ protestów marcowych na 
funkcjonowanie Polskiej Akademii Nauk

(1968–1970)

Protesty marcowe i „kampania syjonistyczna” stały się dla aparatu partyjno-
państwowego pretekstem do próby zwiększenia kontroli nad PAN – instytucją 
stworzoną co prawda w 1952 r. na wzór stalinowski, która jednak szybko potrafi ła 
wywalczyć sobie pewną dawkę niezależności. To tu przecież kryło się wielu 
„syjonistów”, a niezależni studenci tutaj zyskiwali (cichych) sprzymierzeńców.

Do tych ogólnych uwarunkowań dochodziły wydarzenia koniunkturalne 
i  szczegółowe: w maju 1968 r. rząd PRL podjął decyzję o zmianie statutu PAN, a od 
jesieni narastała fala zmian personalnych, promujących osoby lojalne. Przeprowadzone 
wiosną 1969 r. wybory kandydatów na członków Akademii pokazały jednak dystans 
środowiska naukowego wobec polityki władz. Zwieńczeniem pomarcowych przemian 
stała się zaś nowelizacja ustawy o PAN, przyjęta przez Sejm w lutym 1970 r. W tym 
kontekście celem artykułu jest pokazanie, jak pomarcowa polityka represji władz 
wobec świata nauki i kultury przekładała się na działania wobec PAN. Równie ważna 
jest kwestia, w jaki sposób środowisko PAN starało się dostosować do tych zabiegów 
czy też się im oprzeć – mniej lub bardziej skutecznie.

***
Plany silniejszego powiązania PAN z polityką komunistycznych władz pojawiły się 

jeszcze przed 1968 r. W miarę pogłębiania się niezadowolenia w środowiskach naukowych 
i  intelektualnych kierownictwo PZPR przykładało coraz większą wagę do właściwego 
(z jego punktu widzenia) kształtowania polityki kadrowej na uczelniach wyższych i w 
Akademii oraz do bardziej efektywnego dyscyplinowania uczonych, zwłaszcza członków 
PZPR. Temu ostatniemu celowi służyły m.in. spotkania organizacji partyjnej PAN 
z przedstawicielami kierownictwa PZPR (np. w grudniu 1965 r.)1. Tego typu działania 
nie zapobiegły jednak powstaniu wśród członków partii w PAN stosunkowo niewielkiej 
grupy, która kontestowała (mniej lub bardziej wyraźnie) politykę władz z  pozycji 
„rewizjonistycznych”. Jej istnienie stało się widoczne podczas dyskusji na forum 
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KZ PZPR PAN 14 listopada 1966 r., która odbyła 
się wkrótce po wystąpieniu Leszka Kołakowskiego na Uniwersytetu Warszawskiego 
i  usunięciu go z partii2. W związku z głosami w dyskusji, które dystansowały się od 
tej decyzji, zaporę przeciw „negatywnym tendencjom” wewnątrz KZ PZPR przy PAN 
musiał postawić osobiście kierownik WNiO KC PZPR Andrzej Werblan na naradzie 
aktywu partyjnego Akademii3.

1  Archiwum Państwowe w Warszawie (AWP), KW PZPR, 715, k. 13–15, Informacja Wydziału Nauki 
i  Oświaty KW PZPR o przebiegu zebrania członków partii Wydziału i PAN z 17 grudnia 1964 r., 
7.01.1965 r., Warszawa; zob. Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. 
Tom 2: Materiały partyjne (1950–1986), P. Pleskot, T. Rutkowski (red.), Warszawa 2012, s. 208–209.

2  Archiwum Akt Nowych (AAN), PZPR, 237/XVI-529, k. 196–214, Notatka Wydziału Nauki i Oświaty 
KC PZPR w sprawie głównych problemów podnoszonych w dyskusji na Konferencji Sprawozdawczo-
Wyborczej Zakładowej Organizacji Partyjnej PAN (z załącznikami), listopad 1966 r. [b.d.d.], 
Warszawa; zob. Spętana Akademia…, s. 248–260.

3  Ibidem.
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Obserwowany od drugiej połowy lat sześćdziesiątych xx w. wzrost wpływów 
frakcji „partyzanckiej” w PZPR, związanej z Mieczysławem Moczarem, implikował 
zarazem powolną ewolucję części uczonych PAN w kierunku krytykowania czy wręcz 
kontestacji polityki władz dotyczącej świata nauki. Trzeba pamiętać, że do tej pory 
środowisko akademii w swym całokształcie współkreowało tę politykę. Część członków 
PAN zawdzięczała swoją karierę naukową poparciu dla decyzji aparatu partyjno-
państwowego w okresie stalinowskim i późniejszym. Teraz ewolucja światopoglądowa 
objęła tak istotne dla Akademii i PZPR postacie jak Stefan Żółkiewski (członek KC, 
sekretarz humanistycznego Wydziału I PAN), Adam Schaff  (członek KC, dyrektor 
Instytutu Filozofi i i Socjologii PAN) czy Kazimierz Petrusewicz (dawny propagator 
łysenkizmu, kierownik Instytutu Ekologii PAN).

Zjawiska te, w połączeniu z coraz bardziej jaskrawym nieprzystawaniem struktury 
organizacyjnej PAN do partyjno-państwowej wizji nauki doprowadziły po 1965 r. do 
rozpoczęcia prac nad reorganizacją Akademii. Analogiczne działania podjęto nieco 
wcześniej w stosunku do uczelni wyższych, czego uwieńczeniem była nowelizacja 
o szkolnictwie wyższym z 1958 r., przyjęta w 1965 r.4

Wypracowywane w łonie partii koncepcje reformy PAN zmierzały początkowo 
w kierunku większej centralizacji Akademii, wzmocnienia jej kierownictwa i ewentualnego 
większego skoncentrowania struktury jednostek organizacyjnych przez utworzenie sekcji 
zrzeszających wydziały o podobnej tematyce badawczej5. Później prace koncepcyjne 
WNiO KC PZPR skoncentrowały się bardziej na potrzebie reorganizacji pionu sekretarza 
naukowego PAN6. Rozważano ponadto ograniczenie roli poszczególnych wydziałów PAN 
przez podporządkowanie placówek naukowych bezpośrednio Sekretariatowi Naukowemu, 
a pozostawienie w wydziałach jedynie mniej istotnych komitetów dziedzinowych7. 
Zmiany te miały się łączyć ze znacznymi przesunięciami kadrowymi (idącymi rzecz jasna 
po myśli władz), głównie w pionie Sekretariatu Naukowego. 

Wydarzenia z marca 1968 r. spowodowały zdynamizowanie tych planów i zamierzeń. 
Wiązało się to w dużym stopniu z nerwową reakcją władz na umiarkowaną, ale wyraźnie 
krytyczną postawę części członków i pracowników PAN. W proteście wobec brutalnej 
akcji MO na Uniwersytecie Warszawskim, jaką przeprowadzono 8 marca 1968 r., prezes 
PAN prof. Janusz Groszkowski oraz dwaj wiceprezesi, Kazimierz Kuratowski i  Anatol 
Listowski, wystosowali list do przewodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba, 
w którym sprzeciwili się „stosowaniu niewłaściwych metod wobec młodzieży”8. 12 marca 
list do premiera w tej samej sprawie, zredagowany przez Stanisława Leszczyckiego, 
Anatola Listowskiego oraz dyrektora administracyjnego PAN Edwarda Hałonia, podpisało 
38 członków Akademii9. Pozostaje faktem, że pod naciskiem władz swoje podpisy pod 
petycją wycofali prezes Groszkowski i sekretarz naukowy Witold Nowacki10.

4  Zob. DzU 1965, nr 14, poz. 98, Ustawa o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.
5  AAN, PZPR, 237/XVI-448, k. 1–14, Notatka Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR [?] w sprawie reformy 

wewnętrznej struktury organizacyjnej PAN, 31.03.1967 r., Warszawa; zob. Spętana Akademia…, 
s. 273–279. 

6  AAN, PZPR, 237/XVI-448, k. 30–37, Notatka Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR w sprawie 
reorganizacji systemu zarządzania w PAN, 5.12.1967 r., Warszawa; zob. Spętana Akademia..., 
s. 284 -287. 

7  AAN, PZPR, 237/XVI-448, k. 38–45, Notatka Witolda Nowackiego, sekretarza naukowego PAN 
w  sprawie zmian organizacyjnych w PAN (z załącznikiem), 4.01.1968 r., Warszawa; zob. Spętana 
Akademia…, s. 288–293. 

8  Polska Akademia Nauk 1952–2002. Kalendarium, Edward Hałoń (red.), Warszawa 2002, s. 78.
9  Tekst listu znajduje się w: Marzec’68. Między tragedią a podłością, G. Sołtysiak, J. Stępień (red.) 

Warszawa 1998, s. 304–305.
10  Wstęp, [w:] Spętana Akademia…, s. 32.
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Ofi cjalna wersja wydarzeń została ponadto zakwestionowana 10 marca 1968 r. 
podczas zebrania Centralnego Zespołu Partyjnego PAN. Czterech członków zespołu – 
Stefan Żółkiewski, Adam Schaff  oraz (w nieco mniejszym stopniu) Edward Hałoń i Witold 
Nowacki – ostro skrytykowali postępowanie władz. Notatkę z tego burzliwego spotkania 
sporządził na gorąco Zdzisław Kaczmarek, zastępca kierownika WNiO KC PZPR. Jak 
z  oburzeniem donosił, „wypadki na uniwersytecie zostały ocenione przez tow. tow. 
Żółkiewskiego i Schaff a jako masakra studentów po zakończonym wiecu przez milicję 
oraz część aktywu uzbrojonego w kastety. Domagali się wyraźnego potępienia sprawców 
tej akcji. Wyrazili głębokie oburzenie z powodu takich metod postępowania, na które to 
metody nie pozwalał sobie ONR i sanacja. Tow. Schaff  oświadczył ponadto, że zwrócono 
się do niego jako członka KC w sprawie nasilających się tendencji antysemickich, które 
m.in. znalazły swoje odbicie w metodach przesłuchiwania zatrzymanych studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ocenił te metody jako gorsze niż ONR-owskie. Tow. 
tow. Schaff  i Żółkiewski prosili o przekazanie ich opinii kierownictwu partii oraz 
żądali rozmowy w tej sprawie, jak i w innych sprawach dotyczących polityki naukowej 
i kulturalnej. Tow. tow. Żółkiewski, Nowacki, Schaff , Hałoń jako jedyną płaszczyznę 
działania partii w obecnej sytuacji widzą częściowe ustępstwa polegające na potępieniu 
i ukaraniu osób odpowiedzialnych za wydane decyzje, przy jednoczesnym potępieniu 
inicjatorów wiecu. Uznają oni, że jedynie na tej płaszczyźnie partia może utrzymać ster 
dalszych wypadków. Próba rozwiązywania sytuacji w oparciu o dotychczasową linię 
postępowania grozi partii i państwu nieobliczalnymi szkodami”11.

Ostatecznie jednak Centralny Zespół Partyjny (CZP) PAN poparł politykę 
kierownictwa KZ PZPR przy PAN. Niemniej z powodu fermentu wewnątrz zespołu, 
którego ostatecznie sześciu członków podpisało wzmiankowany list do premiera 
z  12  marca, Egzekutywa KZ PZPR zdecydowała się niedługo potem na gwałtowny 
ruch: rozwiązanie CZP PAN i przejęcie jego funkcji12.

Nieco wcześniej, w reakcji na list do premiera z 12 marca, KZ PZPR przy PAN 
przyjął własną, „wiernopoddańczą” uchwałę, w której postanowiono „poprzeć 
działania władz zmierzające do zapewnienia atmosfery spokoju i porządku, stanowczo 
wypowiadając się przeciwko awanturom i ekscesom chuligańskim (…), poprzeć podjęte 
już kroki zmierzające do uspokojenia metodami politycznymi wzburzonych umysłów 
młodzieży studenckiej. Wyrażamy bowiem głębokie przekonanie, że praca polityczna 
z młodzieżą jest jedyną skuteczną metodą rozwiązywania konfl iktów i zapobiegania im, 
przeciwdziałającą wykorzystywaniu młodzieży przez awanturnicze grupy”13.

Jednocześnie aparat partyjno-państwowy rozpoczął zabiegi o przeforsowanie 
ogólnej uchwały w podobnym tonie, która zostałaby przyjęta jako oświadczenie 
całej Akademii. O oporach władz korporacyjnych PAN przed poparciem strategii 
ideologicznej władz wobec protestów studenckich – a zatem i rozpętanej wówczas 
kampanii antysemickiej – świadczy fakt, że taką uchwałę, poświęconą wydarzeniom na 
Uniwersytecie Warszawskim, podjął ostatecznie w imieniu Akademii tylko Sekretariat 
Naukowy, poszerzony o prezesa i jego zastępców. W przyjętej 23 kwietnia rezolucji 
stwierdzano m.in., że sekretariat „zdecydowanie popiera stanowisko partii wobec 
ostatnich wydarzeń (…). W imieniu kierownictwa PAN chcemy zapewnić kierownictwo 

11  AAN, PZPR, 237/XVI–595, k. 1, Notatka Zdzisława Kaczmarka, zastępcy kierownika Wydziału 
Nauki i Oświaty KC PZPR, z posiedzenia Centralnego Zespołu Partyjnego PAN w sprawie wypadków 
na Uniwersytecie Warszawskim, 10.03.1968 r., Warszawa; zob. Spętana Akademia…, s. 294.

12  APW, KZ PZPR PAN, 5, k. 109–110, Uchwała Egzekutywy KZ PZPR PAN w sprawie rozwiązania 
Centralnego Zespołu Partyjnego, 20.03.1968 r., Warszawa; zob. Spętana Akademia..., s. 303–304. 

13  APW, KZ PZPR PAN, k. 100; Uchwała Komitetu Zakładowego PZPR i pierwszych sekretarzy POP przy 
PAN w sprawie aktualnej sytuacji politycznej, 12.03.1968 r., Warszawa; zob. Spętana Akademia..., 
s. 295.
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partii o naszym oddaniu dla sprawy budownictwa socjalizmu w Polsce i odnowy, którą 
obserwujemy w ostatnim okresie. Uważamy, że w odniesieniu do Polskiej Akademii 
Nauk odnowa ta powinna dotyczyć: właściwego ukierunkowania działalności placówek 
akademii i nadania im oblicza politycznego zapewniającego usunięcie wszelkich 
szkodzących socjalizmowi i interesom Polski Ludowej wpływów, w tym wpływów 
rewizjonistycznych, syjonistycznych (…); krytycznej analizy stanu kadrowego 
w Polskiej Akademii Nauk, w szczególności stworzenia lepszych warunków rozwoju dla 
młodej, ideowo i politycznie zaangażowanej w sprawy budownictwa socjalistycznego 
w  Polsce kadry naukowej; zmian organizacyjnych idący w kierunku usprawnienia 
działalności Akademii (…). Krytycznie oceniamy nieodpowiedzialną postawę pewnej 
części pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk, w tym niektórych członków 
PAN, którzy w trudnych dniach wydarzeń marcowych, zamiast jednoznacznie poprzeć 
linię partii i poczynania władz, przyjęli postawę chwiejną, a w nielicznych przypadkach 
postawę niezgodną z dobrym imieniem pracownika naukowego Polski Ludowej. 
W  imieniu uczonych polskich stanowczo przeciwstawiamy się oszczerczej kampanii 
antypolskiej, fałszującej fakty historyczne, prowadzonej przez ośrodki syjonistyczne 
i imperialistyczne”14. 

W tych słowach dano zielone światło do czystek kadrowych w PAN. Nie tak łatwo 
było jednak je przeprowadzić. Należy podkreślić, że uchwała ta, jak również podobny 
projekt przedstawiony przez Prezydium PAN, wywołała ożywioną dyskusję na jego 
posiedzeniu 26 kwietnia 1968 r. Ostatecznie Prezydium nie podjęło samodzielnej 
uchwały w tej sprawie, co było znaczącą w ówczesnej atmosferze demonstracją 
polityczną15.

Niemniej jednak, w rezultacie zaangażowania się niektórych członków PAN 
w  poparcie protestów studenckich, dokonano w kolejnych tygodniach i miesiącach 
pewnych zmian personalnych w składzie władz Akademii oraz jej jednostek 
organizacyjnych, a  następnie w organizacji samej instytucji. Wynikały one zarazem 
z  prowadzonej w  tym czasie nagonki antysemickiej, której ofi arami stało się część 
członków Akademii. Jeszcze w marcu 1968 r. stanowisko sekretarza naukowego 
Wydziału I utracił Stefan Żółkiewski, Adama Schaff a zaś usunięto z funkcji dyrektora 
IFiS PAN16. Pełniącym obowiązki sekretarza Wydziału I został prof. Tadeusz Cieślak, 
a dyrektorem IFiS prof. Jan Szczepański17.

Na zebraniach partyjnych szczególnie ostro atakowano Schaff a i Żółkiewskiego. 
Sprawę tego ostatniego rozpatrywano m.in. na posiedzeniu KU PZPR na Uniwersytecie 
Warszawskim (gdzie Żółkiewski też pracował) w czerwcu. Z oburzeniem podkreślano, że 
na jednym z zebrań pracowników Uniwersytetu Warszawskiego z 12 marca Żółkiewski 
– członek KC – miał stwierdzić: „ja pieprzę taką partię”. Tego samego dnia pozostał na 
noc w budynku wydziału polonistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, przyłączając 
się tym samym do strajku studentów18. Dla działaczy partyjnych takie zachowanie było 
nie do przyjęcia.

W WNiO KC PZPR powstała nawet specjalna komisja rozpatrująca postawę polityczną 
Schaff a i Żółkiewskiego, w której skład wszedł sam szef wydziału, Andrzej Werblan. 

14  AAN, PZPR, 237/XVI-593, k. 47–65; Notatka Komitetu Zakładowego PZPR z posiedzenia Sekretariatu 
Naukowego PAN z 23 kwietnia 1968 r. i posiedzenie Prezydium PAN z 26 kwietnia 1968 r. (z trzema 
załącznikami), maj 1968 r. (b.d.d.), Warszawa; zob. Spętana Akademia..., s. 312–321.

15  Ibidem. 
16  Polska Akademia Nauk 1952–2002…, s. 78.
17  Wstęp, [w:] Spętana Akademia..., s. 32. 
18  AAN, PZPR, 237/XVI-619, k. 8–9, Pismo Komitetu Uczelnianego PZPR UW do Komitetu 

Warszawskiego PZPR w sprawie postawy politycznej Stefana Żółkiewskiego, 5.04.1968 r., Warszawa; 
zob. Spętana Akademia…, s. 322–323.



Odbył on (wraz z Wincentym Kraśką, kierownikiem Wydziału Kultury KC) w listopadzie 
1968 r. rozmowę z Schaff em, podczas której ten ostatni próbował zdystansować się 
od niektórych kontrowersyjnych wypowiedzi i zrzucić (przynajmniej według jego 
rozmówców) odpowiedzialność na Żółkiewskiego. Bronił jednak swojej polityki 
personalnej, prowadzonej w IFiS PAN. Jak donosili Werblan z Kraśką, Schaff  „twierdził, 
że w sensie ideologicznym nigdy rewizjonistów nie popierał, nie występował natomiast 
o zdejmowanie ich ze stanowisk ani nie zdejmował tam, gdzie należało to do jego 
kompetencji, dlatego iż uważał i uważa nadal, że w kwestiach ideologicznych walczyć 
należy przy pomocy argumentów ideowych, a nie organizacyjnych”19. 

Wysłuchujący tych słów aparatczycy nie dali się jednak przekonać. Jak jednoznacznie 
podsumowywali spotkanie, „negatywny wpływ tow. Schaff a na politykę personalną 
w dziedzinie fi lozofi i i socjologii, m.in. w kierowanym przez niego instytucie i jego 
agendach, jest tak oczywisty i powszechnie znany, że nie wymaga uzasadnienia”20.

Tymczasem już w kwietniu 1968 r. przystąpiono do działań mających na celu 
reorganizację Akademii. 28 maja Rada Ministrów podjęła uchwałę o reformie statutu 
PAN, zgodnie z którą – w myśl wcześniejszych zamierzeń – wprowadzono modyfi kacje 
w strukturze Sekretariatu Naukowego. W efekcie m.in. utworzono stanowisko jednego 
sekretarza generalnego PAN (został nim 1 lipca 1968 r. Wojciech Zielenkiewicz). 
Bieżącym zarządzaniem placówkami naukowymi Akademii zajęło się Kolegium ds. 
placówek przy sekretarzu naukowym PAN21, co wyraźnie zwiększało jego znaczenie. 

Jesienią 1968 r. przeprowadzono dalsze zmiany personalne w Akademii: odwołano 
zastępców sekretarzy naukowych Wydziału II (Adama Drozdowicza), III (Józefa 
Barbaga), IV (Bolesława Dubickiego) i VI (Kazimierza Ostrowskiego). Mianowano 
w ich miejsce Kazimierza Zielińskiego (Wydział II), Henryka Jasiorowskiego (Wydział 
V) i  Mirosława Mossakowskiego (Wydział VI). Oprócz przesunięć personalnych na 
najwyższym szczeblu dokonano także licznych zmian na niższych stanowiskach. 
Podjęto także prace nad nową ustawą o PAN22.

Kolejne decyzje personalne nastąpiły po przeprowadzeniu wyborów do władz 
Akademii, które odbyły się 17 grudnia 1968 r. Umiarkowana postawa wobec władz 
w czasie protestów marcowych i duży autorytet naukowy zdecydowały o pozostaniu 
na stanowisku prezesa prof. Janusza Groszkowskiego. Można to traktować jako 
ustępstwo ze strony aparatu partyjno-państwowego. Na ustępstwa nie zdecydowano 
się w  przypadku obsadzenia wzmocnionego stanowiska sekretarza naukowego: 
zbyt mało uległego Witolda Nowackiego zastąpił w tej funkcji Dionizy Smoleński, 
a  sam Nowacki został przesunięty na mniej istotną funkcję wiceprezesa Akademii23. 
Stanowiska sekretarzy naukowych wydziałów objęli ponadto: Józef Chałasiński 
(Wydział I), Włodzimierz Michajłow (Wydział II), Michał Śmiałowski (Wydział 
III, ponownie), Witold Szymanowski (Wydział IV, ponownie), Szczepan Pieniążek 
(Wydział V, ponownie) i Tadeusz Orłowski (Wydział VI)24.

Niezadowolenie części członków PAN z polityki władz uwidoczniło się w trakcie 
wyborów kandydatów na członków Akademii, które odbyły się wczesną wiosną 1969 r. 
(od 12 marca do 16 kwietnia). Jak alarmował Andrzej Werblan, w Wydziale I (nauki 

19  AAN, PZPR, 237/XVI-619, k. 126–129, Notatka Andrzeja Werblana i Wincentego Kraśki, członków 
komisji rozpatrującej sprawy Adama Schaff a i Stefana Żółkiewskiego, z rozmowy z Adamem 
Schaff em, 7.11.1968 r., Warszawa; zob. Spętana Akademia…, s. 328–329.

20  Ibidem.
21  Polska Akademia Nauk 1952–2002…, s. 79.
22  Ibidem, s. 82.
23  Ibidem. 
24  Ibidem.
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społeczne) i w Wydziale V (nauki rolnicze) w głosowaniach nie uzyskali wymaganej 
większości głosów „wszyscy kandydujący członkowie Partii oraz popierani przez 
instancje partyjne. Można więc powiedzieć, że w wyborach tych ponieśliśmy porażkę”25.

Werblan kontynuował samokrytykę: „Wydział Nauki i Oświaty KC oraz członkowie 
partii w kierownictwie PAN przewidywali określone trudności polityczne w I i V Wydziale, 
jednak sądzono – jak się okazało błędnie – że większość proponowanych kandydatów, 
członków partii uzyska niezbędną większość głosów, zwłaszcza w tych dyscyplinach 
naukowych, w których nasi kandydaci nie mieli w wyborach kontrkandydatów”26. 
Dalej Werblan atakował już samą Akademię: „w wymienionych wydziałach PAN 
wolano jednak nie wykorzystać części przyznanych im miejsc niż dokonać wyboru 
proponowanych lub popieranych przez partię kandydatów. W niektórych przypadkach 
zgłoszono kandydatury tylko po to, aby przeciwstawić je członkom partii”. Dotyczyło 
to np. prof. Konrada Górskiego (zgłoszonego przez prof. Kazimierza Wykę i Stefana 
Żółkiewskiego w kontrze do partyjnego Jana Zygmunta Jakubowskiego) czy prof. Marii 
Ossowskiej (zgłoszonej przez prof. Tadeusza Kotarbińskiego w kontrze do Władysława 
Markiewicza)27.

Jak konstatował Werblan, „zasadniczą przyczyną negatywnego wyniku wyborów 
jest opozycyjna postawa części starszej wiekiem profesury, zarówno z terenu PAN, jak 
i szkół wyższych. Opozycja ta ma swoje źródła zarówno w fakcie, iż wielu przedstawicieli 
tej generacji profesury w istocie rzeczy zawsze reprezentowało tendencje reakcyjne 
lub liberalno-burżuazyjne (…), jak i we wpływach tendencji rewizjonistycznych wśród 
części inteligencji humanistycznej. Bezpośrednią przyczyną aktywizacji elementów 
opozycyjnych było niezadowolenie z przebiegu wydarzeń politycznych w ubiegłym 
roku, niechęć wobec zmian ustawowych w szkolnictwie wyższym i Polskiej Akademii 
Nauk oraz obawa przed praktycznymi konsekwencjami tych zmian”28. W związku z tym 
należało zerwać z pobłażliwością wobec naukowej elity: „w ciągu minionych lat partia 
i władze państwowe wielokrotnie podejmowały próby pozyskania tego środowiska, 
stwarzając członkom Polskiej Akademii Nauk szczególnie korzystne warunki pracy, 
kontaktów zagranicznych oraz stosując politykę wyróżniania, licznych odznaczeń itp. 
Niejednokrotnie unikano przy tym, z obu zresztą stron, konfl iktów politycznych, co 
przez część środowiska było oceniane jako przejaw słabości władz”29. Protesty marcowe 
zburzyły ten kruchy kompromis.

Aparat partyjno-państwowy był w stanie stłumić (ograniczony) bunt dopiero 
w  wyniku interwencji WNiO KC PZPR w Prezydium PAN, które ostatecznie – chcąc 
nie chcąc – nie zaakceptowało kandydatur uczonych nieaprobowanych przez władze 
PZPR30. W wyniku tych wydarzeń, z obawy przed powtórzeniem podobnych trudności 
w  kolejnych wyborach, zmieniono regulamin wyborów członków PAN: wybory 
kandydatów przez zgromadzenia członków wydziałów zastąpiono opiniami samych 
wydziałów (czyli ich kierownictwa, z punktu widzenia partii łatwiej sterowalnego od 
zgromadzenia członków)31.

25  AAN, PZPR, 237/XVI–568, k. 253–262, Notatka Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR w sprawie 
wyborów nowych członków PZPR, 24.04.1969 r., Warszawa; zob. Spętana Akademia..., s. 350–355. 

26  Ibidem.
27  Ibidem.
28  Ibidem.
29  Ibidem.
30  Ibidem.
31  Wstęp, [w:] Spętana Akademia, op. cit., s. 33.



Zwieńczeniem reform organizacyjnych Akademii była uchwalona przez Sejm PRL 
12 lutego 1970 r. nowelizacja ustawy o PAN32. Sankcjonowała ona dokonane w praktyce 
już wcześniej przekazanie zarządzania placówkami w ręce sekretarza naukowego PAN 
i  Kolegium ds. placówek, przy pozostawieniu w gestii Prezydium PAN, wydziałów 
i komitetów zadań z zakresu planowania i analizowania ogólnych zagadnień rozwoju 
Polski i nauki polskiej33. Nowo powołane kolegium przeprowadziło reorganizację 
struktury PAN, znacząco przy tym zmniejszając liczbę placówek naukowych.

Reformy te miały do pewnego stopnia merytoryczne uzasadnienie: można w  nich 
dostrzegać chęć usprawnienia działalności Akademii przez jej restrukturyzację 
i  likwidację niewielkich jednostek organizacyjnych, powstałych – często bez 
uzasadnienia merytorycznego – dla zaspokojenia ambicji poszczególnych uczonych. 
Jest jednak oczywiste, że ważniejsza od względów praktycznych była potrzeba 
polityczna i ideologiczna. Podstawowym celem reformy było bowiem wzmocnienie 
kontroli partii: nie tylko nad funkcjonowaniem poszczególnych jednostek PAN, lecz 
także nad całą polityką personalną i kształceniem nowych kadr naukowych (chociażby 
przez wprowadzenie studiów doktoranckich). Reforma oznaczała dalszy wzrost roli 
pionu administracyjnego i KZ PZPR34. 

Akademia wciąż nie była jednak łatwo sterowalnym obiektem. Jeśli merytoryka 
musiała często ustępować ideologii, to niekiedy działo się też odwrotnie. Mimo gęstej, 
pomarcowej atmosfery, w sferze personalnej władze szły na ustępstwa i ograniczały 
swoje ambicje. Pokazał to już przykład prezesa Groszkowskiego. Na bardziej ogólnym 
poziomie dostrzec można specyfi czną strategię: wprawdzie najważniejsze stanowiska 
w PAN powierzano przeważnie członkom PZPR (lub osobom pewnym politycznie), 
to najczęściej mieli oni istotny, realny dorobek naukowy. Co znamienne, nie doszło 
w zasadzie do masowych czystek politycznych wśród profesury. Władze nie zdecydowały 
się bowiem na eskalację konfl iktu z uczonymi, koncentrując się na odsuwaniu ich od 
wpływu na funkcjonowanie Akademii35. 

Zmiany strukturalne i personalne w PAN odbywały się pod ścisłą kontrolą WNiO 
KC PZPR, nad którym nadzór przejął od 23 listopada 1968 r. sekretarz KC Józef 
Tejchma. W  tym okresie doszło także do zmian w systemie kontroli partyjnej nad 
Akademią. Pozostała zreorganizowana Komisja Nauki przy KC PZPR, która działała 
głównie w  postaci sekcji dziedzinowych. Rolę rozwiązanego CZP PAN przejął 
Zespół Partyjny ds. PAN przy Komisji Nauki KC PZPR, a w jego skład weszli partyjni 
członkowie Prezydium i Sekretariatu Naukowego PAN, sekretarz KZ PZPR przy PAN 
oraz z ramienia WNiO KC PZPR, jako przewodniczący – zastępca kierownika WNiO, 
prof. Zdzisław Kaczmarek. 

W 1971 r. funkcję Komisji Nauki przejęły grupy partyjne poszczególnych 
komitetów dziedzinowych PAN oraz zespół partyjny Prezydium Akademii. Uściślona 
została także polityka awansów naukowych – przyjęto zasadę, że wnioski od 
strony merytorycznej przygotowuje PAN, a od strony politycznej WNiO KC PZPR na 
podstawie opinii odpowiednich KW PZPR36.

Protesty marcowe i postawa niektórych członków PAN wpłynęła również na zmianę 
strategii postępowania aparatu bezpieczeństwa PRL wobec Akademii. Stanowiła ona 

32  Uzasadnienie zmian w ustawie o PAN, Dz. U. 1970, nr 3, poz. 12; zob. AAN, PZPR, 237/XVI–536, 
k. 105–106, Notatka Andrzeja Werblana w sprawie zmian ustawy o Polskiej Akademii Nauk, 
2.06.1969 r., Warszawa. Pierwszy projekt ustawy nosił datę 7.08.1968 r.

33  Polska Akademia Nauk 1952–2002..., s. 85.
34  Ibidem. 
35  Wstęp,[w:] Spętana Akademia..., s. 33–34.
36  Ibidem. 
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obiekt zainteresowania SB PRL co najmniej z kilku względów: dużej skali kontaktów 
z  zagranicą utrzymywanych zarówno przez Akademię jako instytucję, jak też 
przez poszczególnych jej członków i pracowników; znaczenia badań naukowych 
prowadzonych przez placówki PAN na rzecz gospodarki narodowej oraz – last but 
not least – potrzeby politycznego kontrolowania nastrojów wśród pracowników 
Akademii. W obecnym stanie badań, z powodu znacznego rozproszenia materiałów 
źródłowych oraz wielkości samej instytucji, trudno jest prześledzić cały proces 
inwigilacji PAN przez SB. Wydaje się jednak – i jest to bardzo ważne stwierdzenie 
– że konieczność skoordynowanego nadzoru nad funkcjonowaniem Akademii 
ukazały kierownictwu SB właśnie wydarzenia marcowe. Efektem Marca 1968 r. było 
zatem wzmocnienie kontroli nad PAN przez SB37. Do tej pory była ona realizowana 
najprawdopodobniej w sposób mniej sformalizowany, w ramach spraw operacyjnych 
dotyczących poszczególnych osób bądź przypadków działalności uznanej za wrogą.

Niemniej jednak dopiero po wprowadzeniu przez ministra spraw wewnętrznych 
rozkazem z 1 lutego 1970 r. nowej instrukcji operacyjnej, która przewidywała 
prowadzenie tzw. spraw obiektowych (SO) w instytucjach pozostających w polu 
stałego zainteresowania SB, zaczęto inwigilować jednostki organizacyjne PAN, często 
włączając do tych spraw obiektowych materiały uzyskane w toku dotychczasowej 
pracy operacyjnej38. Rozpracowywaniem Akademii zajął się początkowo centralny 
Wydział IV Departamentu III („ds. walki z działalnością antypaństwową w kraju”) 
MSW, współpracując z innymi pionami resortu. 9 listopada 1970 r. wydział założył 
sprawę obiektową o kryptonimie „Kooperanci”, obejmującą Biuro Współpracy 
Naukowej z  Zagranicą PAN39. W kolejnych latach rozpracowaniem obejmowano 
kolejne jednostki Akademii. To już jednak temat na inny artykuł.

***
Trudno jednoznacznie ocenić postawę Polskiej Akademii Nauk wobec protestów 

marcowych z 1968 r. Była ona niekonsekwentna, a czasami wręcz sprzeczna. 
Wyrazom solidarności z protestującymi towarzyszyły przejawy oportunizmu. 
Być może najwłaściwszym kluczem do rekonstrukcji tych postaw jest analiza 
prozopograficzna biografii każdego z członków Akademii. 

Jedno pozostaje pewne: w perspektywie aparatu partyjno-państwowego wydarzenia 
z  1968 r. ukazały niedomagania w nadzorze środowiska PAN, a zarazem stworzyły 
impuls do prób – mniej lub bardziej udanych – zwiększenia poziomu tej kontroli. 
Marzec 1968 r. odegrał więc istotną rolę w sposobie funkcjonowania Akademii.

37  Podobną opinię można również znaleźć w: S. Cenckiewicz, Nauka pod lupą, [w:] idem, Oczami 
bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Warszawa 2005, s. 279–280; 
por. Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Tom I: Materiały Służby 
Bezpieczeństwa (1967–1987), P. Pleskot, T. Rutkowski (red.), Warszawa 2009, s. 27–28.

38  Instrukcja o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa resortu Spraw Wewnętrznych (załącznik do 
Zarządzenia nr 006/70 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lutego 1970 r.),par. 23, [w:] Instrukcje 
pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), T. Ruzikowski (oprac.), Warszawa 2004, 
s. 136.

39  S. Cenckiewicz, op. cit., s. 286. Kategorię spraw obiektowych wprowadziła Instrukcja operacyjna SB 
z 01.02.1970 r., zob. Instrukcja o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, par. 23, op. cit., s. 136.
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Klub „Babel” z perspektywy półwiecza

13 kwietnia 1968 r. na skutek polecenia USW Prezydium Rady Narodowej m.st. 
Warszawy przekazanego Zarządowi Głównemu TSKŻ rozwiązano działający od ponad 
dwóch lat przy oddziale warszawskim TSKŻ klub „Babel”11. W uzasadnieniu tej decyzji 
Urząd podał, że działalność klubu jest niezgodna z prawem o stowarzyszeniach, 
gdyż „zagraża bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu i wykracza tym samym 
przeciw ustalonemu dla Towarzystwa zakresowi i sposobom działania”22. Decyzję tę 
poprzedziła podjęta przez propagandę (w związku z wydarzeniami Marca’68) próba 
dyskredytacji klubu. Zarzucano, że jest on syjonistyczną ekspozyturą i był miejscem 
spotkań organizatorów wiecu na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca 1968 r. oraz 
sprawców zajść na ulicach Warszawy.

W artykule przedstawię genezę i działalność klubu „Babel”. Spróbuję też 
odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzyło podczas najsłynniejszego spotkania 
w dziejach tego klubu – z redaktorem naczelnym tygodnika „Polityka” Mieczysławem 
F. Rakowskim – które się odbyło 7 czerwca 1967 r. Krytycznej analizie poddam 
dotychczasowe ustalenia historiografi i w tej sprawie. Oprócz tego interesuje mnie 
wizerunek klubu „Babel” stworzony przez propagandę w marcu 1968 r. i współczesne 
próby odwoływania się do tradycji tego miejsca.

Podstawową ofertą TSKŻ przeznaczoną dla dzieci i młodzieży na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. były kolonie i obozy organizowane w czasie 
wakacji. Od jesieni 1962 r. w poszczególnych oddziałach rozpoczęto tworzenie klubów 
dziecięco-młodzieżowych KDM. W roku szkolnym 1964/1965 w 22 klubach działało 
117 kół zainteresowań skupiających blisko 1600 dzieci i młodych ludzi3.

W połowie lat sześćdziesiątych XX w. kierownictwo TSKŻ zdało sobie sprawę 
z tego, że w  organizacji może powstać luka pokoleniowa, gdyż brakuje oferty dla 
starszej młodzieży, która ukończyła już naukę w szkole średniej. Zauważono 
potrzebę opracowania dla niej programu pracy w ramach Towarzystwa. Problem 
polegał na tym, że młodzi ludzie wyjeżdżający dotychczas na kolonie i obozy letnie 
oraz uczestniczący w pracy kół zainteresowań działających w KDM po ukończeniu 
szkoły średniej nie mieli możliwości działania w TSKŻ, ponieważ nie było dla nich 
struktury skupiającej osoby w podobnym wieku i mającej program pracy dostosowany 
do ich zainteresowań. W ten sposób wielu z nich traciło kontakt z organizacją, a ci, 
którzy działali nadal, nie mogli w  istniejących strukturach w pełni zrealizować 

1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania (AIPN BU), 1585/7241, k. 54, Pismo 
Zarządu Głównego TSKŻ do USW Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, 13.04.1968 r. O 
klubie „Babel” w świetle dokumentów MSW P. Tomasik, Działalność klubu „Babel” z perspektywy 
Służby Bezpieczeństwa, [w:] Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 
i po niej, G. Berendt (red.), Warszawa 2009, s. 94–106. Artykuł dostępny też w Internecie: http://
www.reunion68.com/Biuletyn/img/Babel-IPN.pdf, odczyt z dn. 30.04.2018 r. Kilka dokumentów 
dotyczących klubu „Babel” oraz informacje biografi czne o osobach działających w klubie, a także 
współpracownikach SB informujących o jego działalności zamieszczono w edycji źródeł Marzec 
1968 w  dokumentach MSW, t. 2, Kronika wydarzeń, cz. I, F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik 
(red.), Warszawa 2009; Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 2, Kronika wydarzeń, cz. II, F. Dąbrowski, 
P. Gontarczyk, P. Tomasik (red.), Warszawa 2015 r.

2 Pismo USW Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy do Zarządu Głównego TSKŻ dotyczące 
rozwiązania klubu „Babel”, 12.04.1968 r., [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW   , t. 2, cz. II, s. 229.

3 S. Tenenblatt, Czwarty rok, „Nasz Głos”, 16.10.1965 r., nr 19, s. 3.
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swoich aspiracji. W rozwiązaniu tego problemu miało pomóc utworzenie przy 
poszczególnych oddziałach TSKŻ, głównie w  ośrodkach akademickich, klubów 
dla młodzieży starszej, zwłaszcza studentów. Potencjalną bazą dla tych klubów 
mieli być młodzi ludzie już działający w Towarzystwie, studenci, którzy wcześniej 
należeli do KDM czy uczestniczyli w  koloniach i obozach organizowanych przez 
TSKŻ oraz absolwenci państwowych szkół żydowskich. Działalność klubowa 
mogła być wstępem do członkostwa w TSKŻ i  dalszej aktywności w  strukturach 
Towarzystwa, co w konsekwencji miało doprowadzić do odmłodzenia jego kadr. 
Przedstawiona inicjatywa była efektem działania zarówno aktywu młodzieżowego 
TSKŻ (wychowawców na koloniach i obozach TSKŻ oraz starszej młodzieży nadal 
aktywnej w KDM) poszukującego nowej formuły działania w ramach Towarzystwa, 
jak i tych spośród starszych działaczy TSKŻ, którzy rozumieli potrzebę wzmocnienia 
pozycji młodzieży w strukturze organizacji. Wydarzeniem mającym duży wpływ 
na przyjęcie przez Towarzystwo nowego programu pracy z XX w. młodzieżą było 
Plenum Zarządu Głównego TSKŻ w dniach 16–17 stycznia 1965 r.4

Próbą przygotowania aktywu studenckiego TSKŻ do realizacji nowych zadań 
w  roku akademickim 1965/1966 był obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Ostrowie 
(25  sierpnia–8 września 1965 r.). Uczestniczyli w nim studenci z Warszawy, Łodzi, 
Wrocławia, Szczecina, Lublina i Gdańska. W skład kierownictwa obozu weszli Adam 
Gryniewicz (zastępca kierownika klubu młodzieżowego TSKŻ), Bolesław Srebro i Józef 
Buzyn reprezentujący środowisko warszawskie oraz Maria Bursztyn i Michał Pączek 
(oboje z Wrocławia). Zajęcia dla uczestników prowadzili m.in. kierownik Wydziału 
Oświaty TSKŻ Ignacy Felhendler oraz przewodniczący ZG TSKŻ Leopold Domb5.

W październiku 1965 r. „Nasz Głos”, pisząc o przygotowaniach do powołania 
klubów studenckich (we Wrocławiu taki klub już istniał i wznowił działalność po 
wakacyjnej przerwie), informował o powstaniu w Warszawie „grupy inicjującej”, 
która zajmowała się kwestiami organizacyjnymi6. Pierwsza wzmianka o działalności 
klubu studenckiego przy TSKŻ w Warszawie (działającego później pod nazwą „Babel”) 
pojawiła się na łamach „Naszego Głosu” w styczniu 1966 r7.

Należy podkreślić, że warszawski klub studencki wyrósł z klubu młodzieżowego 
przy TSKŻ (w latach 1963–1965 kierował nim Czesław Prokopczyk). W następnych 
miesiącach obok klubu studenckiego działał też klub dziecięco-młodzieżowy.

W skład kierownictwa klubu studenckiego jako prezydium zarządu wchodzili: 
przewodniczący Ernest Lederman (ur. 1940 r., prawnik, absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego z 1967 r., członek zarządu oddziału warszawskiego TSKŻ, członek ZG 
TSKŻ od marca 1966 r.), odpowiedzialny za sprawy fi nansowe Józef Buzyn (ur. 1941 r., 
absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki z 1966 r., członek zarządu oddziału 
warszawskiego TSKŻ, członek Głównej Komisji Rewizyjnej TSKŻ od marca 1966 r.) oraz 

4 Plenum Zarządu Głównego TSKŻ. Uwaga – szansa! „Nasz Głos”, 16.01.1965 r., nr 1, s. 1. W 1964 r. 
na koloniach i obozach młodzieżowych TSKŻ pracowało 134 wychowawców, wśród nich 119 
studentów, oprócz tego 50 studentów pracowało jako pomocnicy wychowawcy. Ibidem; Sam, Po 
Plenum Zarządu Głównego TSKŻ. Na dziś i na jutro, „Nasz Głos”, 30.01.1965 r., nr 2, s. 1; L. Domb, 
Osiemnastolatki w TSKŻ, „Nasz Głos”, 27.02.1965 r., nr 4, s. 1; Notatki z rozmowy P. Tomasika z F. 
Luvallem (W. Łuszczyną), 1.01.2018 r. W zbiorach P. Tomasika; Notatki z rozmowy P. Tomasika z A. 
Gryniewiczem, 9.03.2018 r. W zbiorach P. Tomasika.

5 (j), We wrześniu Ostrowo dla studentów, „Nasz Głos”, 6.08.1965 r., nr 15, s. 1; M. Web, Wrzesień w 
Ostrowie, „Nasz Głos”, 11.09.1965 r., nr 17, s. 1, 3.

6 Wśród nas. Wiadomości z żydowskiego życia społeczno-kulturalnego. Studenci, „Nasz Głos”, 
16.10.1965 r., nr 19, s. 1.

7 Wśród nas. Wiadomości z żydowskiego życia społeczno-kulturalnego. Dobrze wystartowali w nowym 
roku, „Nasz Głos”, 29.01.1966 r., nr 2, s. 3.
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odpowiedzialny za sprawy techniczne Wiesław „Fred” Łuszczyna (ur. 1944 r., student 
na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, absolwent z 1969 r.). Wymienione 
osoby kierowały działalnością klubu od stycznia 1966 r. do lutego 1968 r. Według 
informacji z czerwca 1967 r. pozostali członkowie zarządu klubu „Babel” to: Felicja 
Malowańczyk, Adam Gryniewicz, Bolesław Rajski, Maurycy Torn, Andrzej Mikułko, 
Natan Erdberg i  Estera Korn8. Wiesław Łuszczyna stwierdził, że w początkowym 
okresie działalności oprócz Ledermana, Buzyna i jego samego do zarządu weszli: 
Tadeusz Łukaszewski (nie wrócił do Polski z wycieczki do Szwecji we wrześniu 1967 r., 
następnie wyjechał do Izraela), Michał Kloc, Witold Druski i Julian Bobrow9.

W lutym 1968 r. z kierowania klubem zrezygnował Ernest Lederman10. Pod koniec 
tego miesiąca na jego czele stanęli studenci Politechniki Warszawskiej: Wiesław 
„Fred” Łuszczyna i Andrzej Mikułko11.

Nie istniało pojęcie członka klubu, ponieważ nie organizowano formalnych 
zapisów. Nie było też legitymacji klubowych. Klub był dostępny dla każdego, kto miał 
legitymację TSKŻ lub legitymację studencką. Kontrolę wchodzących prowadzono 
przede wszystkim podczas wieczorków tanecznych. Na spotkania z interesującymi 
ludźmi mógł wejść każdy. Kierownictwa klubu nie powoływano w drodze wyborów. 
Trzy osoby z prezydium zarządu wywodziły się z aktywu młodzieżowego 
Towarzystwa i musiały uzyskać akceptację kierownictwa oddziału warszawskiego 
TSKŻ. Osoby kierujące poszczególnymi sekcjami oraz wyróżniające się aktywnością 
i pomysłowością współpracowały ze sobą w ramach samorządu klubowego12. Skład 
osobowy tej grupy kształtował się spontanicznie, zmieniał się z upływem czasu, stąd 
trudność w precyzyjnym określeniu, kto poza trzema osobami z prezydium zarządu 
należał do kierownictwa klubu13.

Podstawowym dokumentem przywoływanym podczas próby określenia liczby osób 
działających w klubie jest wykaz członków zawierający 262 nazwiska, znajdujący się 

8 AIPN BU, 1585/7241, k. 7, Wykaz członków oddziału warszawskiego TSKŻ i zarządu klubu „Babel”, 
30.06.1967 r. T.w. „Edward” (według dokumentów SB miał nim być kierujący klubem Ernest 
Lederman) poinformował, że do września 1967 r. każdy z trzech członków ścisłego kierownictwa 
klubu otrzymywał z Centralnej Żydowskiej Komisji Pomocy Społecznej za swoją pracę 800 zł 
miesięcznie. Wypłat wynagrodzeń zaniechano po rozwiązaniu CŻKPS, gdy władze zakazały Jointowi 
udzielania pomocy fi nansowej instytucjom żydowskim w Polsce. AIPN BU, 00170/65, t. 2, k. 26, 
Meldunek ze słów t.w. „Edwarda” spisany przez mjr. W. Kucyperę, 23.09.1967 r., Warszawa.

9 Babel, Marzec i Izrael. Wywiad z Fredem Luvallem (Wieśkiem Łuszczyną), „Plotkies” nr 35, http://
webnews.textalk.com/plotkies-nr-35/wywiady-marcowe/babel-marzec-i-izrael-wywiad-z-
fredem-luvallem-wieskiem-luszczyna, odczyt z dn. 30.04.2018 r. Dziękuję panu Leopoldowi 
Sobelowi za udostępnienie redagowanego przez niego pisma „Plotkies”.

10 AIPN BU, 00170/65, t. 2, k. 48, Notatka inspektora Wydziału III Departamentu III MSW mjr. 
W. Kucypery ze spotkania z t.w. „Edwardem”, 19.02.1968 r., Warszawa.

11 AIPN BU, 0204/353, k. 32, Meldunek t.w. „Rajskiego” spisany przez mjr. W. Kucyperę, 29.02.1968 r., 
Warszawa. „Rajski” informował, że „obaj są członkami partii i reprezentują zdrowe poglądy 
polityczne”. Należy dodać, że Wiesław Łuszczyna został usunięty z PZPR w kwietniu 1968 r., 
natomiast sankcja ta nie dotknęła Andrzeja Mikułki.

12 AIPN BU, 00170/305, k. 18–19, List A. Gryniewicza do redakcji „Sztandaru Młodych”, 28.03.1968 r., 
Warszawa; AIPN BU, 01224/1550,[b.p.] Meldunek t.w. „Rajskiego” spisany przez mjr. W. Kucyperę, 
28.03.1968 r. Warszawa; Notatki z rozmowy P. Tomasika z F. Luvallem (W. Łuszczyną), 1.01.2018 r. 
W zbiorach P. Tomasika; Notatki z rozmowy P. Tomasika z A. Gryniewiczem, 9.03.2018 r. W zbiorach 
P. Tomasika.

13 Problem ten ilustruje głos w dyskusji po opublikowaniu w „Plotkies” w 2012 r. listy członków 
zarządu klubu „Babel” z czerwca 1967 r.: „Nie wiedziałam, że robiąc herbatę i kawę w bufecie 
„Babel”, należałam do zarządu!!! Może dlatego, że te napoje były ważnym elementem tych 
spotkań?!!”, wpis z 28.05.2012 r., „Plotkies”  nr  52, http://webnews.textalk.com/pl/comments.
php?id=501502&context=84314#c4 odczyt z dn. 30.04.2018 r.
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wśród dokumentów Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW dotyczących 
klubu „Babel”14. Niestety, wobec sprzecznych oświadczeń działaczy TSKŻ nie możemy 
dziś jednoznacznie stwierdzić, co ten dokument zawiera (czy nazwiska uczestników 
kolonii i obozów, członków klubu młodzieżowego, czy też klubu studenckiego?), w jaki 
sposób został sporządzony ani w jakich okolicznościach trafi ł do MSW15.

Klub mieścił się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 5. W budynku tym miały 
swoją siedzibę różne instytucje żydowskie: Zarząd Główny TSKŻ, oddział warszawski 
TSKŻ, redakcja „Fołks Sztyme”, wydawnictwo Idisz Buch i przedstawicielstwo Jointu 
(do czasu zakończenia działalności w Polsce w 1967 r.). Imprezy klubowe odbywały się 
w dużej sali na pierwszym piętrze. Znajdował się tam też bufet, który w czasie imprez 
przejmowała obsługa klubowa. Adam Gryniewicz zapamiętał, że pracowały w nim 
Felicja Malowańczyk, Hanka Gryniewicz, Krystyna Stankiewicz i Ludmiła Goliat16.

W pierwszych miesiącach działalności warszawskiego klubu studenckiego przy 
TSKŻ spotkania odbywały się w piątki. W styczniu 1966 r. gośćmi klubu byli redaktor 
Artur Hajnicz, który dzielił się swoimi wrażeniami z pobytu w RFN, oraz Antoni 
Słonimski. Na łamach „Naszego Głosu” oceniono, że wieczór z udziałem poety był 
„niezwykle udany”. „Organizatorzy postarali się – relacjonowano w »Naszym Głosie« 
– aby wiersze czytane były przez poetę w odpowiedniej scenerii, to znaczy przy 
wygaszonych światłach i  zapalonych świeczkach. Równie ciekawa jak sam wieczór 
poetycki była dyskusja, która rozwinęła się później”17.

14 AIPN BU, 1585/7241, k. 8–16, Wykaz imienny członków klubu młodzieżowego TSKŻ „Babel” 
w Warszawie, Warszawa. W aktach śledztwa dotyczącego J. Kuronia i K. Modzelewskiego znajduje 
się sporządzony 3 kwietnia 1968 r. Spis członków klubu „Babel”, w którym wymieniono 133 osoby 
(AIPN BU, 0330/327, t. 38, k. 300–303), oraz lista 43 osób (częściowo zawierająca te same nazwiska) 
przychodzących do klubu „Babel” (AIPN BU, 0330/327, t. 38, k. 304–305).

15 P. Tomasik, op. cit., s. 95. W dyskusji po opublikowaniu w „Plotkies” listy 262 członków klubu 
głos zabrał Adam Gryniewicz. Był członkiem zarządu klubu i odpowiadał za wpuszczanie osób na 
organizowane w nim imprezy. Stwierdził, że na liście znalazły się najpierw nazwiska uczestników 
obozów, potem wciągano na nią jako członków osoby przychodzące do klubu. W ten sposób znalazły 
się na niej też „nazwiska dość przypadkowe”. Wpis A. Gryniewicza z 27.05.2012 r., „Plotkies” 
nr 52, http://webnews.textalk.com/pl/comments.php?id=501502&context=84314#c4, odczyt z dn. 
30.04.2018 r.

16 Notatki z rozmowy P. Tomasika z F. Luvallem (W. Łuszczyną), 1.01.2018 r. W zbiorach P. Tomasika; 
Notatki z rozmowy P. Tomasika z A. Gryniewiczem, 9.03.2018 r. W zbiorach P. Tomasika.

17 Wśród nas. Wiadomości z żydowskiego życia społeczno-kulturalnego. Dobrze wystartowali w nowym 
roku, „Nasz Głos”, 29.01.1966 r., nr 2, s. 3. Relacja ze spotkania z A. Słonimskim zachowała się też 
w materiałach Służby Bezpieczeństwa, która od początku uważnie obserwowała działalność klubu: 
„Antoni Słonimski (…) czytał wiersze, między innymi i te, które nie były dotąd nigdzie drukowane, 
gdyż – jak mówił autor – nie przepuściła ich cenzura. Mówił, że jest teraz niemile widziany za 
pisanie prawdy, wyraził jednak nadzieję, iż sytuacja ta musi ulec zmianie, podobnie jak i cała 
polityka kulturalna państwa. Mówił dalej, że skonfi skowano już wydrukowany zbiór jego recenzji 
teatralnych pt. «Gwałt na Melpomenie». Jednak kilka egzemplarzy wyniesiono nielegalnie i  były 
one sprzedawane po 1000 zł za 2 tomy. Z sali padło pytanie: «Co sądzi o tak modnym w naszym 
obozie pisaniu na zamówienie?» Słonimski powiedział, że czynniki ofi cjalne popierają często 
niezrozumiały bełkot wszelkiego typu pseudo poetów, a nie chcą wydać utworów pisarzy, którzy 
piszą o sprawach istotnych, lecz dla państwa nieprzyjemnych. Na sali było 100 osób, przeważnie 
młodzież. Spotkanie odbyło się w nastroju «szabasowym», światła na sali wygaszono, a na 
niektórych stolikach paliły się świeczki. W dyskusji po prelekcji niektórzy uczestnicy jak Renata 
Kranc, Mendel Szafi r i inni twierdzili, że w Polsce istnieje silny antysemityzm. Szafi r powoływał 
się przy tym na pracę Schaff a pt. «Marksizm a jednostka ludzka»”. Informacja dotycząca działalności 
TSKŻ i klubu „Babel”, 03.1968 r., [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 2, cz. I,…, s. 848; W 
związku z tym spotkaniem t.w. „Krzyżanowski” (według dokumentów SB miał nim być Aleksander 
Wulfowicz) poinformował, że „[Leopold] Domb był zdania, że studenci niepotrzebnie zaprosili 
Słonimskiego, bo nieraz on mówi od rzeczy. Młodzież żydowska żądna jest sensacji i robi wszystko, 
aby to osiągnąć. Jego zdaniem nie trzeba zapraszać ludzi mało odpowiedzialnych, bo to może tylko 
nam szkodzić”. AIPN BU, 00168/81, k. 113–114, Meldunek ze słów t.w. „Krzyżanowskiego” spisany 
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Pod hasłem „Relaks w sesji” na początku lutego 1966 r. zorganizowano w klubie 
bal karnawałowy, podczas którego wystąpił bigbitowy zespół studencki z SGPiS – 
Wulkany18.

W maju 1966 r. „Nasz Głos” poinformował, że klub studentów i młodej inteligencji 
przy oddziale TSKŻ w Warszawie ma własną nazwę: „Babel”. Od połowy maja 
zmieniono organizację pracy klubu. W środy przygotowywano odczyty, dyskusje 
i  występy a w soboty – wieczorki taneczne. Podczas jednego ze spotkań zastępca 
redaktora naczelnego tygodnika „Polityka” Zbigniew Sołuba wygłosił odczyt pt. 
„Chiny 66”. W  niedzielę w  drugiej połowie maja zainaugurowano w klubie sezon 
wycieczkowy. Pod wodzą Adama Gryniewicza klubowicze wyruszyli do Powsina i Lasu 
Kabackiego19.

W czerwcu 1966 r. gośćmi klubu „Babel” byli wybitna lekkoatletka Irena 
Kirszenstein wraz z dziennikarzem sportowym Bohdanem Tomaszewskim oraz 
redaktor naczelny „Forum” Jan Gerhard, który mówił na temat ówczesnych stosunków 
międzynarodowych20.

Latem 1966 r. młodzież klubowa wzięła udział w Zlocie Młodzieży Żydowskiej 
w  Krakowie (lipiec 1966 r., 60 osób), pracowała w charakterze wychowawców 
i  pomocników wychowawców na koloniach organizowanych przez TSKŻ oraz 
wzięła udział w studenckich obozach szkoleniowo-wypoczynkowych w Ostrowie 
i Marianówku21.

W klubie uczono języka jidysz. Zajęcia raz w tygodniu po dwie godziny prowadził 
Ignacy Felhendler. Jesienią 1966 r. uczestniczyło w nich 10–12 osób, ale w październiku 
1967 r. „Nasz Głos” informował o dwóch kursach z udziałem 25 osób. Mgr Adam 
Wein wykładał historię Żydów. Do końca 1966 r. odbyły się 4 wykłady przy średniej 
frekwencji 15 osób, a do października 1967 r. łącznie 12 wykładów. Według sprawozdania 
z  działalności klubu „Babel” w drugim półroczu 1966 r. w listopadzie odbyły się 
pierwsze zajęcia teatrzyku małych form z udziałem 13 osób. Jego kierownikiem 
literackim miał być aktor PTŻ Julian Pilpel. O inicjatywie tej wspomniano w artykule 
w „Naszym Głosie” w grudniu 1966 r., ale w publikacji podsumowującej całoroczną 
działalność klubu w okresie do października 1967 r. nic o tym nie napisano. Julian 
Pilpel, zapytany o tę sprawę po pięćdziesięciu latach, odpowiedział, że teatrzyk małych 
form nie działał pod jego kierownictwem i  żadne formy działalności artystycznej 
klubu, poza zespołem, w którym grał, nie są mu znane. Pod kierownictwem Józefa 
Sobelmana i Natana Tenenbauma działał kabaret studencki. W listopadzie 1966 r. 
w próbach brało udział 12 osób. W październiku 1967 r. miał w swoim dorobku premierę 
pierwszego programu. Norbert Wasilewski był odpowiedzialny za działanie sekcji 
poetyckiej, która w listopadzie 1966 r. skupiała 10 osób. W artykule opublikowanym 
w „Naszym Głosie” w lipcu 1966 r. Ernest Lederman i  Norbert Wasilewski pisali 
o nawiązaniu przez klub współpracy z PTŻ i rozprowadzeniu ponad dwustu biletów na 
wystawiane w nim sztuki. W planie pracy klubu „Babel” na pierwszy kwartał 1967 r. 
wyznaczono konkretne zadania dla nowej sekcji – Klubu Przyjaciół Teatru. Informacje 
z października 1967  r. opublikowane na łamach „Naszego Głosu” potwierdzają, że 
zadania te udało się zrealizować. Grupa ta zajmowała się nie tylko rozprowadzaniem 

przez mjr. W. Kucyperę, 23.01.1966 r., Warszawa.
18 (jas), Był bal…, „Nasz Głos”, 19.02.1966 r., nr 3–4, s. 8.
19  Warszawski „Babel” zaprasza, „Nasz Głos”, 28.05.1966 r., nr 12, s. 3.
20  Bałamut, Sesja i sport, „Nasz Głos”, 11.06.1966 r., nr 14, s. 4; (nat.), Jan Gerhard w warszawskim klubie 

TSKŻ, „Nasz Głos”, 25.06.1966 r., nr 16, s. 4.
21   AIPN BU, 1585/7241, k. 1–2, Sprawozdanie z działalności klubu „Babel” przy oddziale warszawskim 

TSKŻ za 2. półrocze 1966 r., Warszawa.



Paweł Tomasik

204

biletów. Organizowała też dyskusje na temat obejrzanych spektakli (nie tylko w PTŻ) 
z udziałem reżyserów i aktorów. We wspomnianej publikacji w  „Naszym Głosie” 
wspomniano też o sekcji sportowo-turystycznej22.

Sekcja fi lmowa przez kilka miesięcy musiała ograniczyć swoją działalność jedynie 
do zajęć teoretycznych. Według przywoływanego już sprawozdania z drugiego 
półrocza 1966 r. jej instruktorem w tym czasie był operator pracujący w Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych w Warszawie Janusz Kreczmański, a w zajęciach brało 
udział 10 osób. Sytuacja uległa zmianie, gdy klub „Babel” otrzymał nagrodę pieniężną 
dla najlepszego klubu w dzielnicy Śródmieście za rok 1966 r. Nagroda ta pozwoliła 
na zakup wiosną 1967 r. kamery, projektora i stołu montażowego. Członkowie sekcji 
(głównie Wiesław Łuszczyna, Andrzej Mikułko i Julian Bobrow) przystąpili wtedy do 
dokumentowania działalności klubu „Babel” na taśmie fi lmowej. Efektem ich pracy 
jest zachowany do dziś (wywieziony z  Polski przez Wiesława Łuszczynę w 1969 r.) 
około dziesięciominutowy materiał fi lmowy. Utrwalono na nim fragmenty występu 
Wojciecha Młynarskiego, lekcji języka jidysz i  konkursu piosenki radzieckiej. Na 
kilku ujęciach widać młodych ludzi grających w karty oraz zabawę taneczną. Materiał 
ten wraz z fotografi ami posłużył Wiesławowi Łuszczynie do zmontowania fi lmu 
dokumentalnego zatytułowanego „Babel’69”23.

W klubie „Babel” działały dwa zespoły muzyczne. Zespół bigbitowy w składzie 
Aleksander „Sasza” Glikson – gitara, Ludwik Kahane „Piszczyk” – perkusja, Józef 
Wein (Yossi Wein, po opuszczeniu Polski został reżyserem fi lmowym) – gitara basowa. 
Według „Naszego Głosu” z grudnia 1966 r. skład uzupełniał Marek Malesa, który grał 
na organach elektrycznych. Drugi zespół to Babel Combo. Grali w nim Julian Pilpel 
– fortepian, Mendel Szafi r – pianino, Józef Wein – gitara basowa i Ludwik Kahane – 
perkusja. Pilpel i Szafi r czasem grali na cztery ręce na jednym fortepianie. W grudniu 
1966 r. w „Naszym Głosie” pisano, że zespół Babel Combo zajmuje się „współczesną 
aranżacją starych piosenek żydowskich”, ale Julian Pilpel w liście do Pawła Tomasika 
stwierdził: „graliśmy muzykę popularno-rozrywkową (znane tanga, walce, cza-cza), 
nie graliśmy popularnych wówczas przebojów, ani nie śpiewaliśmy”24. Warto dodać, 
że w 1966 r. w klubie koncertował łódzki zespół Śliwki z tamtejszego klubu TSKŻ25.

Popularną formą działalności klubowej były turnieje brydżowe. Dużo wysiłku 
w  zachęcenie klubowiczów do tej formy aktywności włożyli Wiesław Łuszczyna 

22   Ibidem; AIPN BU, 1585/7241, k. 3–6, Plan pracy klubu „Babel” przy oddziale warszawskim TSKŻ na 
pierwszy kwartał 1967 r., Warszawa; E. Lederman, N. Wasilewski, Warszawski przykład, „Nasz Głos”, 
2.07.1966 r., nr 17, s. 1,2; Ostoja, Korespondencje. Działamy w sekcjach, „Nasz Głos”, 17.12.1966 r., 
nr 39–40, s. 5; (NAT), Dobry sezon klubu „Babel”, „Nasz Głos”, 14.10.1967 r., nr 32, s. 3; List J. Pilpela 
do P. Tomasika, 9.01.2018 r. W zbiorach P. Tomasika.

23  AIPN BU, 1585/7241, k. 2, Sprawozdanie z działalności klubu „Babel” przy oddziale warszawskim 
TSKŻ za 2. półrocze 1966 r., Warszawa; ibidem, k. 3–6, Plan pracy klubu „Babel” przy oddziale 
warszawskim TSKŻ na pierwszy kwartał 1967 r., Warszawa; Ostoja, Korespondencje. Działamy w 
sekcjach, „Nasz Głos”, 17.12.1966 r., nr 39–40, s. 5; (NAT), Dobry sezon klubu „Babel”, „Nasz Głos”, 
14.10.1967 r., nr 32, s. 3; Notatki z rozmowy P. Tomasika z F. Luvallem (W. Łuszczyną), 1.01.2018 r. W 
zbiorach P. Tomasika; Fragmenty wybrane ze wspomnianego materiału fi lmowego są eksponowane 
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

24 AIPN BU, 1585/7241, k. 2, Sprawozdanie z działalności klubu „Babel” przy oddziale warszawskim 
TSKŻ za 2. półrocze 1966 r., [Warszawa]; ibidem, k. 3–6, Plan pracy klubu „Babel” przy oddziale 
warszawskim TSKŻ na pierwszy kwartał 1967 r., [Warszawa]; Ostoja, Korespondencje. Działamy 
w  sekcjach, „Nasz Głos”, 17.12.1966 r., nr 39–40, s. 5; (NAT), Dobry sezon klubu „Babel”, „Nasz 
Głos”, 14.10.1967 r., nr 32, s. 3. W artykule tym nie pisano o zespole Babel Combo, ale o zespole 
Babel Quartet; Listy J. Pilpela do P. Tomasika, 9.01.2018 r., 10.01.2018 r. W zbiorach P. Tomasika. 
Zarówno w zespole bigbitowym jak i Babel Combo na perkusji czasem grał Wiesław Łuszczyna. 
Notatki z rozmowy P. Tomasika z F. Luvallem (W. Łuszczyną), 1.01.2018 r. W zbiorach P. Tomasika.

25 E. Lederman, N. Wasilewski, Warszawski przykład, „Nasz Głos”, 2.07.1966 r., nr 17, s. 1.
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i Piotr Brojde. Afi liacja klubu „Babel” przy TSKŻ powodowała, że współpracował on 
z oddziałem warszawskim przy organizacji różnych imprez (np. obchodów rocznicy 
powstania w getcie) oraz z klubem dziecięco-młodzieżowym26.

Najpopularniejszymi formami działalności klubu „Babel” były sobotnie wieczorki 
taneczne i środowe spotkania z interesującymi ludźmi. Podczas imprez tanecznych 
bawiono się przy muzyce zarówno odtwarzanej z magnetofonu, jak i granej przez 
klubowy zespół bigbitowy – najczęściej występował na nich Babel Combo27. Zabawy 
gromadzące co sobotę ponad 120 osób stały się znakiem fi rmowym klubu i na długo 
pozostały w pamięci ich uczestników. „Miałem dwa życia – wspominał Andrzej 
Karpiński. – Jedno w szkole i  potem na uniwersytecie, oraz drugie na koloniach 
żydowskich i w klubie TSKŻ-etu przy ul. Nowogrodzkiej 5, gdzie w sobotę czy 
w niedzielę biegało się na potańcówki. Cały tydzień czekałem, żeby tam polecieć. Tak 
jak cały rok czekałem, by pojechać na kolonie żydowskie”28.

Dla niektórych zabawa w klubie „Babel” nie kończyła się o północy: „W sobotę 
wieczorem – wspominał Wiesław Łuszczyna w wywiadzie udzielonym Leopoldowi 
Sobelowi, redaktorowi »Plotkies« – otwierało się klub, tańce były do północy, potem 
wyganiało się młodzież do domu, gasiło się światło, zasłaniało się zasłony, wychodziło 
się poza budynek TSKŻ, udawało się, że zamykamy wszystko niby na klucz, ale drzwi 
pozostawały otwarte, szło się do baru Praha w Alejach Jerozolimskich na jakąś kanapkę 
i  wszyscy wtajemniczeni wracali, wchodzili i szli na górę, tam już było zapalone 
światło, ale zasłony były zasłonięte, tak że z ulicy nic nie było widać. Zbierało się 
tam grono 15–20 osób, no i tam były najlepsze zabawy. Graliśmy na instrumentach 
tych samych co do 12.00 – grali Mendel Szafi r i Julek Pilpel, Piszczyk na perkusji, ale 
czasem na trąbce też, Józek Wein nie zawsze był, Pilpel grał na takim rozstrojonym 
fortepianie, a Mendel na pianinie. Grali duet. Grało się wszystko i też wszystko się 
śpiewało! Często się prosiło Mendla albo Henka Szafi ra, żeby grali Exodus. Na przykład 
Ernest [Lederman] śpiewał kiedyś »Bajo Bongo«! On się bardzo wstydził, więc wszedł 
za fortepian z mikrofonem i  z  15 osób krzyczało »Bajo Bongo«! »Bajo Bongo«! i on 
zaczynał śpiewać. Byli też tacy, którzy zamiast tańców ćwiczyli poker i kierki. Nie 
muszę chyba mówić, że mieliśmy całą baterię alkoholu, no i tak bawiliśmy się do 3 lub 
4 nad ranem. To było bardzo zamknięte grono ludzi, ze starszych od nas przychodził 
tam Ernest, ale na przykład Adama Gryniewicza nigdy tam nie było, o ile pamiętam.

 – [Leopold Sobel] A jakie tam przychodziły dziewczyny?
(…) były to dziewczyny już na studiach, uważaliśmy, aby młodszych dziewcząt nie 

zapraszać i żeby szły do domu o 12.00. i była nawet reguła, że ci którzy przychodzili 
w soboty, ale nie ukończyli 18 lat, szli do domu już o 11.00”29.

Z odnalezionego przez Leopolda Sobela w zbiorach Archiwum Ośrodka Karta 
„Wykazu odczytów i spotkań w Klubie Studentów i Młodej Inteligencji »Babel« Oddziału 
TSKŻ w Warszawie za okres od 1 października 1966 r. do 7 czerwca 1967 r.” wynika, że 

26 Ostoja, Korespondencje. Działamy w sekcjach, „Nasz Głos”, 17.12.1966 r., nr 39–40, s. 5; (NAT), 
Dobry sezon klubu „Babel”, „Nasz Głos”, 14.10.1967 r., nr 32, s. 3; Notatki z rozmowy P. Tomasika 
z F. Luvallem (W. Łuszczyną), 1.01.2018 r. W zbiorach P. Tomasika.

27 AIPN BU, 1585/7241, k. 2, Sprawozdanie z działalności klubu Babel przy oddziale warszawskim 
TSKŻ za 2. półrocze 1966 r., Warszawa; ibidem, k. 3–6, Plan pracy klubu „Babel” przy oddziale 
warszawskim TSKŻ na pierwszy kwartał 1967 r., Warszawa; Ostoja, Korespondencje. Działamy 
w sekcjach, „Nasz Głos”, 17.12.1966 r., nr 39–40, s. 5.

28   T. Torańska, Jesteśmy. Rozstania’68, Warszawa 2008, s. 21.
29  Babel, Marzec i Izrael. Wywiad z Fredem Luvallem (Wieśkiem Łuszczyną), „Plotkies” nr 35, http://

webnews.textalk.com/plotkies-nr-35/wywiady-marcowe/babel-marzec-i-izrael-wywiad-z-
fredem-luvallem-wieskiem-luszczyna, odczyt z dn. 30.04.2018 r.
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we wspomnianym okresie w klubie odbyło się 35 takich imprez30. Tematyki żydowskiej 
dotyczyły następujące spotkania (w nawiasie podano datę i liczbę uczestników): prof. 
Rafał Gerber – „Z dziejów inteligencji żydowskiej” (12 października 1966 r., 70 osób), 
Michał Mirski – „Problemy asymilacji” (30 listopada 1966 r., 50 osób), reżyser Jakub 
Rotbaum – „Problemy Teatru Żydowskiego” (4 lutego 1967 r., 80 osób), dr Dawid 
Sfard i Arnold Słucki – „Wieczór poezji żydowskiej” (22 lutego 1967 r., 60 osób), 
Stefan Krakowski – „24. rocznica powstania w getcie warszawskim” (12 kwietnia 
1967 r., 70 osób), Julian Stryjkowski – „Spotkanie z pisarzem” (17 maja 1967 r., 60 
osób). Spotykano się z aktorami: Fryderyką Elkaną (znaną głównie jako piosenkarka, 
1  października 1966 r., 100 osób), Kazimierzem Rudzkim (23 listopada 1966 r., 120 
osób), Jerzym Ofi erskim (21 grudnia 1966 r., 80 osób), Edwardem Dziewońskim 
(1 marca 1967 r., 70 osób), Aliną Janowską (26 kwietnia 1967 r., 130 osób) i pisarzami: 
Jerzym Putramentem (18 stycznia 1967 r., 120 osób) i  Izabelą Czajką-Stachowicz 
(8 marca 1967 r., 70 osób). Prof. Włodzimierz Brus mówił o reformach gospodarczych 
w krajach socjalistycznych (2 listopada 1966 r., 80 osób), prof. Adam Schaff  o 
humanizmie socjalistycznym (14 grudnia 1966 r., 150 osób), prof. Henryk Greniewski 
o cybernetyce (15 lutego 1967 r., 70 osób), a prof. Jerzy Hryniewiecki na temat 
„Przyszłości urbanistyki i architektury” (19 października 1966 r., 90 osób). Wojnie 
w Wietnamie poświęcono spotkania z dziennikarzami Stanisławem Brodzkim („Opinia 
światowa i Wietnam”, 5 października 1966 r., 60 osób) i Danielem Passentem („100 dni 
w Sajgonie”, 3 maja 1967 r., 70 osób) oraz I sekretarzem Ambasady Demokratycznej 
Republiki Wietnamu w Polsce (5 kwietnia 1967 r., 60 osób). Dużym zainteresowaniem 
cieszył się odczyt dr. Mikołaja Kozakiewicza pt. „Amor, Eros, Sex” (8 lutego 1967 r., 
120 osób). Najmniejszą frekwencję miały spotkania z redaktorem Tadeuszem Górnym 
(„Co z tym jazzem”, 11 stycznia 1967 r., 50 osób) i Tadeuszem Daniszewskim („25 lat 
PPR”, 1 lutego 1967 r., 50 osób)31.

Najgłośniejszym wydarzeniem w historii klubu „Babel” było spotkanie z redaktorem 
naczelnym tygodnika „Polityka” Mieczysławem F. Rakowskim 7 czerwca 1967 r. 
Ustalenia dotyczące tematyki przyjęto kilka tygodni wcześniej. Gość miał mówić 
o  współczesnych problemach ruchu komunistycznego. Na to, co się wydarzyło tego 
dnia w sali przy ul. Nowogrodzkiej 5, miała wpływ zmiana sytuacji międzynarodowej. 
Dwa dni wcześniej wybuchła wojna izraelsko-arabska32.

Odpowiedź na pytanie, jaki był przebieg spotkania, nie jest łatwa. Brak 
wiarygodnych informacji o tym, by zostało ono zarejestrowane na taśmie 
magnetofonowej. Najczęściej w literaturze przedmiotu sięgano po notatkę dotyczącą 
tego wydarzenia z 9 marca 1967 r., podpisaną przez dyrektora Departamentu III 
MSW płk. Henryka Piętka33. 

30   Wykaz odczytów i spotkań w Klubie Studentów i Młodej Inteligencji „Babel” Oddziału TSKŻ 
w Warszawie za okres od 1 października 1966 r. do 7 czerwca 1967 r. (kserokopia), [w:] L. Sobel, 
Spotkania w „Bablu”, „spisek” syjonistyczny i kozioł ofi arny, „Plotkies” nr 35, http://webnews.textalk.
com/plotkies-nr-35/marzec-i-emigracja/spotkania-w-bablu-spisek-syjonistyczny-i-koziol-
ofi arny, odczyt z dn. 12.05.2018 r.

31  Ibidem.
32  Mieczysław F. Rakowski 8 czerwca 1967 r. zapisał w dzienniku: „Wczoraj byłem na spotkaniu 

w Klubie Studentów i Młodej Inteligencji «Babel», który istnieje przy Warszawskim Oddziale TSKŻ. 
Wieczór był umówiony już kilka tygodni wcześniej. Nastrój na sali bojowy. Jedni przekrzykiwali 
drugich. Dyskusja, a raczej wypowiedzi, bardzo emocjonalne. Z pasją oskarżano Związek Radziecki 
o popieranie faszysty Nasera. Dostało się także naszym przywódcom. Była to trudna rozmowa. 
Obawiam się, że będzie miała smutne następstwa”. M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1967–1968, 
Warszawa 1999, s. 61.

33  AIPN BU, 0296/248, t. 3, k. 159–161, Notatka dyrektora Departamentu III MSW płk. Henryka 
Piętka dotycząca zebrania w studenckim klubie „Babel” przy TSKŻ, 9.06.1967 r., Warszawa. Tekst 
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Jeden z autorów przywołujących tę notatkę uważa, że została ona „sporządzona”34 
przez płk. Piętka, drugi zaś stwierdza, że pułkownik „opisywał” w niej „rzekomy przebieg 
zebrania”35. Cytując zawarte w niej ustalenia, obaj autorzy posługują się sformułowaniami: 
„według Piętka”36i „zdaniem płk. Piętka”37. Możemy być jedynie pewni, że płk Piętek jako 
dyrektor departamentu podpisał notatkę i tym samym wziął odpowiedzialność za jej 
treść, ale kto w rzeczywistości był jej autorem – nie wiadomo. Ze względu na znajomość 
funkcjonowania MSW skłaniam się do tezy, że sporządził ją któryś z podległych Piętkowi 
funkcjonariuszy na podstawie doniesienia informatora lub doniesień informatorów. 
Jeśli się weźmie pod uwagę, że najważniejszym źródłem SB w klubie „Babel” był t.w. 
„Żak” (od lutego 1968 r. pod zmienionym pseudonimem „Rajski”), prowadzony przez 
funkcjonariuszy Wydziału III Departamentu III MSW, to można postawić hipotezę, że 
informacje zawarte we wspomnianej notatce pochodziły od niego38. Niestety, teczka 
pracy tego informatora została zniszczona i hipotezy tej nie można zweryfi kować. 
Nie udało się też odnaleźć żadnych innych materiałów, które mogłyby być uznane za 
pierwotne i wykorzystane następnie do sporządzenia tej notatki39. Gdyby nawet założyć, 
że twórcą notatki był płk Piętek, to przecież nie był on świadkiem wydarzeń i korzystałby 
z materiałów dostarczonych mu przez podległych funkcjonariuszy.

Według notatki opracowanej w Departamencie III MSW, 7 czerwca 1967 r. w klubie 
„Babel” na prelekcji Rakowskiego zgromadziło się około 200 osób. W większości była 
to młodzież w wieku 20–30 lat. „Nastrój zebranych był wyjątkowo radosny z uwagi na 
militarne zwycięstwo wojsk Izraela”. „Już w czasie prelekcji – stwierdzono w notatce 
– audytorium przerywało prelegentowi szeregiem aluzyjnych i złośliwych uwag. 
Po wygłoszeniu referatu dyskusja i wypowiedzi niezwiązane były z tematem, ale 
oscylowały wokół wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Osoby zabierające głos w dyskusji 
wygłaszały »deklaracje« z góry przygotowane, a niektóre z nich odczytywano z kartek. 
Ton wypowiedzi miał charakter prowokacyjny, a mianowicie:

– „ostro krytykowano prasę polską, która zdaniem dyskutantów podaje fakty 
nieprawdziwe lub celowo zmienione. Józef Sobelman podał jako przykład, że 
nieprawdą jest to, co napisało »Życie Warszawy« w dniu 7 czerwca br., iż Rada 
Bezpieczeństwa zaleciła przerwanie ognia i wycofanie się na pozycje z dnia 
5 [czerwca] br.;

– domagano się przestrzegania uchwał VIII Plenum związanych z prasą 
i  informacją oraz niewprowadzania w błąd narodu polskiego, iż wojnę rozpoczął 
Izrael, bo w rzeczywistości było inaczej. Redaktor »Naszego Głosu« Natan Tenenbaum 
powiedział, iż sposób podawania wiadomości przypomina Monachium z 1937 r. i prasę 
goebelsowską. »Życie Warszawy« porównał z przedwojennym organem NSDAP 
»[Völkischer] Beobachter«;

notatki bez oznaczenia autora, daty, bez cech kancelaryjnych, bez podania źródła pochodzenia 
został opublikowany w: Marzec’68. Między tragedią a podłością, wstęp, wybór i oprac. G. Sołtysiak, J. 
Stępień, Warszawa 1998, s.10–12.

34  J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 104.
35  D. Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000, s. 34.
36  Ibidem.
37  J. Eisler, op. cit., s. 104.
38   Na temat t.w. „Żak”, „Rajski” zob. P. Tomasik, op. cit., s. 96; Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 2, 

cz. I, s. 174.
39   O tym, że dokument taki istniał, może świadczyć „Wyciąg” dotyczący wypowiedzi Józefa Sobelmana 

przed spotkaniem z red. Rakowskim i w jego trakcie, zawierający więcej informacji na jego temat 
niż wspomniana notatka opracowana w Departamencie III MSW. AIPN BU, 01224/1546, k. 30 (pdf), 
Wyciąg dotyczący J. Sobelmana, 3.07.1967 r., Warszawa.
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 – atakowano NRD za pełne poparcie udzielone ZRA, a przede wszystkim tow. 
Ulbrichta, któremu zarzucono, że: »… ma brudne ręce, jest mordercą, podobnie jak ci 
z NRF-u i nie powinien mieć śmiałości patrzeć ludziom prosto w oczy po serdecznych 
pocałunkach z Naserem«;

– krytykowano ZSRR za udzieloną pomoc dla »imperialistów arabskich«. 
Zwrócono uwagę, że politykę antyżydowską Związek Radziecki prowadzi od czasów 
Chruszczowa. Redaktor Samuel Tenenblatt postawił pytanie, dlaczego ZSRR popiera 
nacjonalizm arabski, który od lat dąży do zniszczenia państwa Izrael;

– znany z rewizjonistycznych poglądów Józef Dajczgewand stwierdził, że 
opowiadanie się Związku Radzieckiego za krajami arabskimi »…jest szowinizmem 
w wydaniu międzynarodowym«;

– Henryk Szlajfer – student Wydziału Chemii [powinno być Historii – P.T.] 
Uniwersytetu Warszawskiego odczytał z kartki, że konferencja w Karlovych Varach 
miała na celu odwrócenie [uwagi] opinii publicznej od napiętej sytuacji na Bliskim 
Wschodzie. Krytykował ZSRR za zaangażowanie się po stronie Arabów, ponieważ chce 
uzyskać dobre »warunki przetargowe z USA w sprawie Wietnamu«;

– żądano wyjaśnień, dlaczego, wzorem lat ubiegłych 1947–1948, nie organizuje się 
w Polsce i Czechosłowacji wyjazdu ochotników do Izraela. Wznoszono okrzyki na sali: 
»wypuście nas, a zobaczycie, jak walczymy!«;

– student Uniwersytetu Warszawskiego Szemiński – członek PZPR powiązany 
z grupą rewizjonistyczną na Uniwersytecie, sytuację uchodźców palestyńskich 
porównał do sytuacji Niemców wysiedlonych z Polski i dlatego – twierdził – nie ma 
żadnego sensu występowanie o ich powrót na teren Izraela. Szemiński wygłosił swoje 
przemówienie z kartki.;

– Wiktor Nagórski – student Uniwersytetu Warszawskiego, zacytował wypowiedź 
Pietra Nenniego, »iż gdyby obecnie żył Mussolini i poparł Arabów, to ZSRR uznałby 
go za dobrego komunistę«. Kierownik klubu Krawczyk, zabierając głos, stwierdził, że 
dezinformacja naszej prasy i propagandy prowadzi do wytwarzania opinii, jakoby Żydzi 
byli sprawcami wywoływania wojen. Wypowiedź ta spotkała się z oklaskami zebranych.

Po zakończeniu spotkania w kuluarach niektórzy studenci wypowiadali się, że 
Izrael powinien zbombardować tamę asuańską, celem pogrążenia Egiptu w chaosie 
gospodarczym, co osłabiłoby go na dalsze lata militarnie”40.

Obszernie zacytowana notatka nie jest jedynym dokumentem SB dotyczącym spotkania 
redaktora Rakowskiego w klubie „Babel”. Dzień po tym wydarzeniu, 8 czerwca 1967 r. 
powstała notatka opatrzona pieczątką zastępcy komendanta MO ds. Bezpieczeństwa 
Komendy Milicji Obywatelskiej m.st. Warszawy ppłk. Stanisława Sławińskiego41.

Informowano w niej, że w imprezie wzięło udział około 100 osób. 25% z nich to 
osoby starsze. Znaleźli się wśród nich przewodniczący oddziału warszawskiego 
TSKŻ oraz „członkowie zarządu tegoż oddziału Schell, Woltowicz (prawdopodobnie 
Wulfowicz – P.T.) i Krawczyk”. Prelegent spóźnił się około godziny. W tym czasie 
zebrani dyskutowali na temat wydarzeń na Bliskim Wschodzie i oglądali „Dziennik 
Telewizyjny”. „Podczas podawania informacji na temat przebiegu walk wśród 
zebranych salwy śmiechu wywoływały komunikaty strony egipskiej oraz informacje, 
że Związek Radziecki zadeklarował swą pomoc i poparcie w dążeniu do położenia 

40  AIPN BU, 0296/248, t. 3, k. 159–161, Notatka dyrektora Departamentu III MSW płk. Henryka Piętka 
dotycząca zebrania w studenckim klubie „Babel” przy TSKŻ, 9.06.1967 r., Warszawa.

41  AIPN BU, 0644/2, k. 302–305, Informacja zastępcy komendanta MO ds. Bezpieczeństwa Komendy 
MO m.st. Warszawy ppłk. Stanisława Sławińskiego dotycząca spotkania w klubie „Babel” przy 
Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce z redaktorem Rakowskim, 8.06.1967 r., 
Warszawa.



209

Klub „Babel” z perspektywy półwiecza

kresu dalszemu rozwojowi konfl iktu”. „Około godziny 20.00 redaktor Rakowski, 
zaczynając spotkanie, poprosił o spokój i opanowanie się oraz dodał, że zdaje sobie 
sprawę, iż zebranych najbardziej interesuje obecna sytuacja i stąd liczy na otrzymanie 
w tej sprawie pytań”. Zadawano je po prelekcji dotyczącej historii międzynarodowego 
ruchu robotniczego. Niektóre z nich nawiązywały do tego tematu. Pytano m.in.:

„– dlaczego nie pisze się szerzej o wydarzeniach związanych z Komunistyczną 
Partią Polski i krwawymi rozprawami Stalina z działaczami komunistycznymi innych 
partii w okresie międzywojennym oraz z działaczami Związku Radzieckiego?

– dlaczego za czyny te brak jest odpowiedzialności w sensie fi zycznym karnym – 
osoby, które je popełniają, odchodzą, umierają, a ich czyny tylko się piętnuje i określa 
jako kult jednostki i tym podobne wypaczenia?”.

 Odpowiedzi na te i inne pytania związane z tematem prelekcji – jak zapewniono 
w notatce – „były zgodne z powszechną u nas interpretacją tych zjawisk”42.

Następne pytania dotyczyły konfl iktu na Bliskim Wschodzie:
„– dlaczego nasza prasa (powoływano się w tym wypadku na »Życie Warszawy«) 

podaje fakty, które nie mają miejsca, lub celowo je zmienia? Na dowód zadający 
pytanie stwierdził, że Rada Bezpieczeństwa [ONZ] w rezolucji o wstrzymanie ognia 
nie wzywała stron walczących do wycofania się na uprzednio zajmowane pozycje.

– dlaczego Polska i Związek Radziecki zajmują jakieś stanowisko wobec wydarzeń 
na Bliskim Wschodzie? Jeżeli bowiem atak i politykę Izraela określa się jako 
szowinistyczną, to opowiadanie się Związku Radzieckiego za krajami arabskimi jest 
szowinizmem w wydaniu międzynarodowym. »Po co Rosja tam się w ogóle pcha – to 
sprawa bytu i niebytu Izraela, a nie sprawa Związku Radzieckiego«. Pytanie to i zawartą 
przy nim dygresję wygłosił student Uniwersytetu Warszawskiego Dojczgewand 
[powinno być Dajczgewand – P. T.] znany z rewizjonistycznych poglądów”.

„W chaotycznej, pełnej emocji i żywiołowej dyskusji padały takie sformułowania, jak:
»Moskwa i tym razem może przegrać bądź musi zgodzić się na kompromis. Będzie 

to już trzecia przegrana, pierwsza to Korea, druga Wietnam. Przegrana Moskwy 
będzie przegraniem komunizmu, przegraniem krajów trzecich dla komunizmu i może 
zagrozić egzystencji komunizmu jako systemu«.

»Sytuację Arabów palestyńskich można porównać do sytuacji Niemców 
wysiedlonych z Polski i dlatego nie ma żadnego sensu występowanie o ich powrót na 
teren Izraela. Związek Radziecki prowadzi zaś politykę, która mając na celu własne 
korzyści, powoduje równocześnie, że w Wietnamie giną obywatele socjalistycznego 
państwa«. Sformułowanie to wygłosił niejaki Szemiński – student Uniwersytetu 
Warszawskiego – członek partii – powiązany z grupą rewizjonistyczną na terenie tej 
uczelni. Swoje wystąpienie miał przygotowane na piśmie.

»Arabowie muszą ponieść konsekwencje przegranej batalii i zdobyte tereny należy 
pozostawić przy Izraelu«”43.

Porównanie tych dwóch dokumentów prowadzi do następujących wniosków: 
opracowując notatkę w Departamencie III MSW skupiono się na opisaniu wątków 
związanych z konfl iktem na Bliskim Wschodzie. W Komendzie MO m.st. Warszawy 
próbowano wyważyć proporcje między głównym tematem prelekcji red. Rakowskiego 
a tematyką bliskowschodnią, w związku z tym odnotowano mniej głosów na ten temat. 
Podobnie zostały przedstawione głosy Sobelmana (w drugiej notatce bez wymieniania 
jego nazwiska), Dajczgewanda i Szemińskiego. Przy sporządzaniu wspomnianych 
dokumentów wykorzystano informacje pochodzące z różnych źródeł.

42   Ibidem, k. 302–303.
43   Ibidem, k. 304–305.
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Z kolei z konfrontacji drugiej z przytoczonych notatek z doniesieniem t.w. 
„Żelisława” z  8 czerwca 1967 r. wynika, że część informacji, które w niej podano, 
uzyskano od wspomnianego informatora44.

Wzmianki na temat spotkania z red. Rakowskim znajdują się też w innych 
dokumentach SB. Według notatki dotyczącej członka zarządu klubu „Babel” Adama 
Gryniewicza również on zabrał głos przy tej okazji. „Ile wspólnego mają z komunizmem 
oświadczenia rządów Polski i ZSRR – mówił Gryniewicz – popierające większość 
arabską, a potępiające Izrael. Przecież nikt rozsądny nie wierzy, żeby dwumilionowy 
naród mógł podbić sto milionów Arabów. Przypomniał on wypowiedzi intelektualistów 
francuskich z Jean-Paulem Sartre�em na czele, popierające Izrael. [Według niego] cała 
niekomunistyczna lewica Zachodu popiera Izrael”45.

W kilka dni po opisywanych wydarzeniach informował o nich kierujący klubem 
t.w. „Edward”: „W dniu 7 czerwca 1967 r., przed przybyciem do klubu »Babel« 
redaktora M. Rakowskiego, dowiedziałem się, że Tenenblatt Samuel, Sobelman 
Józef i Natan Tenenbaum z  redakcji »Nasz Głos« uzgodnili, że wystąpią jako 
pierwsi, nawiązując do konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na krótko przed prelekcją 
Rakowskiego Tenenblatt powiedział, że jeżeli nie przyjdzie Rakowski (a sala już była 
młodzieży), to sami podejmiemy dyskusję na ten temat. Zastrzegał mnie, żebym 
o tym nikomu nie mówił. W czasie prelekcji tak było, że jako pierwsi wystąpili oni 
i podburzali zebranych”46.

Jak już wspomniano, notatka dotycząca spotkania 7 czerwca 1967 r. w klubie 
„Babel”, opracowana w Departamencie III MSW, była kilkukrotnie cytowana 
w literaturze przedmiotu. Jednak autorzy wykorzystujący zawarte w niej informacje 
zachowują sceptycyzm co do ich prawdziwości. Dariusz Stola stwierdził, że 
„dyrektor Departamentu III [MSW] Henryk Piętek opisał rzekomy przebieg zebrania 
w młodzieżowym klubie »Babel«”47. Jakimi argumentami i alternatywnymi źródłami 
dysponował autor, by podważyć jej wiarygodność? Odwołał się do relacji uczestnika 
spotkania Henryka Szlajfera przytoczonej przez Jerzego Eislera (relacją tą zajmę się 
w dalszej części tego artykułu) oraz do fragmentu tekstu Włodzimierza Rozenbauma 
opublikowanego w Kanadzie i stwierdził, że autor ten podaje „nieco inny przebieg 
zebrania” na podstawie relacji uczestników48. Niestety, czytelnik książki Stoli nie 
dowie się, co na ten temat napisał Rozenbaum.

Wspomniany autor, opierając się na relacjach Ernesta Ledermana, Natana 
Tenenbauma i Natana Erdberga, pisał: -„w dniu przemówienia kardynała Wyszyńskiego 
mała grupa osób, w większości Żydów, spotkała się w Klubie Młodzieżowym 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów »Babel«, aby wysłuchać prelekcji gościa, 
Mieczysława F. Rakowskiego, członka Komitetu Centralnego PZPR i redaktora tygodnika 
»Polityka«. Przewidzianym tematem miała być sytuacja w  międzynarodowym ruchu 
komunistycznym, ale z uwagi na rozwój wypadków na Bliskim Wschodzie gość 
zgodził się skomentować tę sprawę. Rakowski usiłował być obiektywny, a jednocześnie 
trzymać się linii partyjnej. Przedstawił Izrael jako agresora, ale nie wiązał konfl iktu z 
»ekspansjonizmem syjonistycznym« ani z polskimi Żydami. Jednak wielu jego słuchaczy 
nie zadowoliło takie ujęcie i podczas dyskusji, jaka się wywiązała, doszło do pełnej emocji 

44   AIPN BU, 00225/161, t. 4, k. 198, Doniesienie t.w. „Żelisława”, 8.06.1967 r., Warszawa. Fragment 
tego doniesienia został opublikowany, zob. P. Tomasik, op. cit., s. 99. 

45  AIPN BU, 00170/305, k. 49, Notatka dotycząca A. Gryniewicza, Warszawa.
46  AIPN BU, 00170/65, t. 2, k. 18, Doniesienie t.w. ps. „Edward” spisane ze słów przez mjr. W. Kucyperę, 

4.07.1967 r., Warszawa.
47  D. Stola, op. cit., s. 34.
48  Ibidem, s. 35.
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konfrontacji. Zażądano od Rakowskiego wyjaśnienia przyczyn przeinaczeń w relacjach 
prasowych na temat konfl iktu bliskowschodniego, a  także zjadliwej propagandy 
antyizraelskiej. Jeden z  dyskutantów powiązał te relacje w mediach z antysemickimi 
artykułami, jakie ukazywały się w  sławetnym »Völkischer Beobachter«. Dyskusja 
nikogo nie usatysfakcjonowała i spotkanie zakończyło się w  kwaśnym nastroju. Dwa 
dni później na polecenie Biura Prasy Komitetu Centralnego elokwentnego dyskutanta 
zwolniono z pracy w żydowskiej gazecie »Fołks Sztyme«”49.

W cytowanym fragmencie przywołano jeden konkretny głos dyskutanta 
i  przedstawiono zwięzłą charakterystykę całego zebrania. Można wątpić w  praw-
dziwość ustaleń zawartych w notatce opracowanej w Departamencie III MSW, ale 
według mnie przywołany tekst nie dostarczył argumentów dyskwalifi kujących jej 
wartość źródłową.

Jerzy Eisler w 1988 r. uzyskał relację Henryka Szlajfera będącego naocznym 
świadkiem opisywanych wydarzeń. Szlajfer twierdził, że na spotkanie z Rakowskim 
„przyszło wyjątkowo mało młodzieży”. „Dominowali starzy Żydzi, którzy z wielką 
trwogą wypowiadali się na temat swoich bliskich żyjących w Izraelu, poważnie 
obawiali się bowiem o ich los w wypadku zwycięstwa państw arabskich”50.

Obydwie obszernie cytowane notatki podkreślają, na zebraniu dominowali ludzie 
młodzi. T.w. „Żelisław” w sporządzonym własnoręcznie doniesieniu napisał: „było 
200 osób”, „większość stanowiła młodzież”51. Zapytani przeze mnie o to Wiesław 
Łuszczyna (Fred Luvall) i Adam Gryniewicz, świadkowie wydarzeń, zdecydowanie 
potwierdzają przewagę wśród publiczności ludzi młodych52.

Piotr Pęziński, pisząc o spotkaniu z Rakowskim w klubie „Babel”, przytoczył 
wypowiedzi Natana Tenenbauma i Józefa Sobelmana. Następnie nawiązał do kilku 
spotkań z  funkcjonariuszem SB mających związek z nieudaną próbą pozyskania 
Sobelmana do współpracy. Przytoczył prawdopodobnie zdobyte przez agenturę 
SB informacje, według których Sobelman miał przed imprezą nawoływać do 
zorganizowania wiecu popierającego Izrael, a na spotkaniu z Rakowskim zabrać głos 
jako pierwszy. Na tej podstawie Pęziński uznał, że „nie można wykluczyć, że tego 
feralnego dnia w Bablu [Sobelman] mógł być wykorzystany jako narzędzie prowokacji”. 
W dokumentach brak jakichkolwiek informacji, które mogłyby uwiarygodnić taką tezę. 
Zarzut ten jest insynuacją. Warto zwrócić uwagę, że pisząc o sprawie Sobelmana, Piotr 
Pęziński miał kłopot ze sporządzeniem przypisów odpowiadających odpowiednim 
fragmentom tekstów źródłowych cytowanych w tekście53.

Na skutek spotkania z redaktorem Rakowskim Natan Tenenbaum stracił pracę 
w  wydawanym w języku polskim „Naszym Głosie”, dodatku do „Fołks Sztyme”. 
Henryk Szlajfer otrzymał zakaz wstępu do klubu „Babel”. Władze klubu wystosowały 
do Rakowskiego list z przeprosinami54.

49  W. Rozenbaum, The Anti-Zionist Campaign in Poland, June – December 1967, „Canadian Slavonic 
Papers” 1978, vol. 20, nr 2, s. 222–223.

50  J. Eisler, op. cit., s. 104.
51  AIPN BU, 00225/161, t. 4, k. 198, Doniesienie t.w. „Żelisława”, 8.06.1967 r., Warszawa.
52  Notatki z rozmowy P. Tomasika z F. Luvallem (W. Łuszczyną), 28.08.2010 r. i 1.01.2018 r. W zbiorach 

P. Tomasika; Notatki z rozmowy P. Tomasika z A. Gryniewiczem, 9.03.2018 r. W zbiorach P. 
Tomasika.

53  P. Pęziński, Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968, Warszawa 2014, s. 240–242. Tekst 
oznaczony przypisem nr 70 nie pochodzi z notatki z 19 czerwca 1967 r., jak napisał autor. Ibidem, 
s. 240–241, przypis 70, a cytując dokument dotyczący wydarzeń z 7 czerwca 1967 r., Pęziński odsyła 
czytelnika do dokumentu z 3 czerwca tego roku. Ibidem, s. 242, przypis 72.

54   P. Tomasik, op. cit., s. 100.
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Czerwiec 1967 r. stał się istotną cezurą w dziejach klubu. Stało się tak nie tylko 
z  powodu spotkania z redaktorem Rakowskim i wywołanych tym reperkusji,  
lecz przede wszystkim w związku z rozpoczęciem przez PZPR kampanii 
„antysyjonistycznej” i stopniowej zmiany polityki wobec Żydów w Polsce55.

W styczniu 1968 r. gościła w klubie „Babel” Ida Kamińska. Opowiadała o 
pobycie aktorów PTŻ w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy spotkania obejrzeli 
film w reżyserii Władysława Forberta „Jej teatr”, mogli też kupić poświęcony jej 
album opublikowany przez Idisz Buch. Informując czytelników o tym wydarzeniu, 
„Nasz Głos” przypomniał, że „środa jest nadal w klubie »Babel« dniem spotkań 
z interesującymi ludźmi”. „W nowym roku nic się w tym względzie nie odmieniło”56.

O „niezmniejszonym zainteresowaniu działalnością klubu” zapewniał w końcu 
lutego 1968 r. na pierwszej stronie „Naszego Głosu” Adam Gilert57. Naturalną reakcją 
czytelnika na artykułowane tak głośno zapewnienia, że wszystko w klubie „Babel” 
przebiega normalnie, mogła być obawa, że jest dokładnie odwrotnie. Dziennikarz 
podkreślił, że placówka funkcjonuje w warunkach „przebudowy pracy” TSKŻ (ale 
nie wyjaśnił na czym ta „przebudowa pracy” polegała), wspomniał o znacznie 
zmniejszonych funduszach oraz poinformował, że „prawie całkowicie zaniechano” 
organizowania spotkań z  „wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin życia 
naukowego, kulturalnego i społeczno-politycznego”. Pomimo wskazania czynników 
mogących mieć negatywny wpływ na działalność klubu stwierdził, że doszło nawet 
do wzrostu zainteresowania jego działalnością. Pracował teatrzyk kierowany przez 
młodego aktora PTŻ Sergiusza Zadrużnego. Młodzież zaprezentowała „Rozprawę” 
– inscenizację fragmentów powieści Ilji Erenburga „Burzliwe życie Lejzorka 
Rojtszwańca” (wystawiła ją trzykrotnie, m.in. w  Żydowskim Domu Starców). 
Działała estrada poetycka pod kierunkiem Heleny Szmunes, po przerwie wznowił 
zajęcia zespół wokalny, sekcja fi lmowa przygotowywała krótki fi lm o działalności 
klubu, który miał być zaprezentowany podczas balu z okazji upływających dwóch 
lat jego działalności. Zorganizowano turniej brydżowy i symultanę szachową na 20 
szachownicach z  udziałem trzykrotnego mistrza Polski juniorów Jerzego Lewiego. 
Cyklicznie odbywały się zabawy taneczne58.

Inaczej działalność klubu „Babel” przedstawiła propaganda towarzysząca 
wydarzeniom Marca 1968 r. Nazwa klubu wraz z informacją, że jest to klub skupiający 
młodzież pochodzenia żydowskiego działający przy TSKŻ, była wielokrotnie 
powtarzana. W ten sposób usiłowano przekonać odbiorców, że osoby związane z 
klubem odegrały istotną rolę w wydarzeniach marcowych. 11 marca 1968 r. nazwa 
„Babel” pojawiła się w artykule informującym o wiecu na Uniwersytecie Warszawskim 
8 marca i zajściach ulicznych w Warszawie 8 i 9 marca 1968 r., zamieszczonym 
w „Trybunie Ludu”. Wśród ośmiu osób uznanych za „prowodyrów” zajść wymieniono 
Aleksandra Smolara, dodając, że jest on synem „naczelnego redaktora jednej z gazet, 
aktywistą klubu »Babel«, asystentem prof. Brusa”59.

Tego samego dania „Słowo Powszechne” wymieniło nazwiska dziesięciu osób 
(w czterech przypadkach były to osoby wymienione w „Trybunie Ludu”) należących, 
zdaniem gazety, do grupy organizatorów „wypadków w Warszawie”. Dodano, że część 

55   O działalności klubu „Babel” od czasu spotkania z red. Rakowskim do jego rozwiązania P. Tomasik, 
op. cit., s. 101–105.

56   Wśród nas. Wiadomości z żydowskiego życia społeczno-kulturalnego. Ida Kamińska w klubie „Babel”, 
„Nasz Głos”, 20.01.1968 r., nr 3, s. 4.

57  A. Gilert, Niezmniejszone zainteresowanie działalnością klubu, „Nasz Głos”, 24.02.1968 r., nr 8, s. 1.
58  Ibidem.
59  Wokół zajść na Uniwersytecie Warszawskim, „Trybuna Ludu”, 11.03.1968 r., nr 70, s. 3. Informacja 

o związkach A. Smolara z klubem „Babel” była nieprawdziwa.
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z  nich „spotykała się w klubie »Babel« przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym 
Żydów”60.

Już następnego dnia okazało się, że organizatorami wiecu na Uniwersytetu 
Warszawskiego i „późniejszych awantur” byli „głównie wychowankowie klubu 
»Babel«”. „Dziś już – pisał Ryszard Gontarz – nie ulega dla nikogo najmniejszej 
wątpliwości, że za ekscesami na Uniwersytetu Warszawskiego stoją właśnie oni oraz 
ich aktualni sojusznicy polityczni w rodzaju Beynara-Jasienicy, Kisielewskiego, 
starego awanturnika politycznego i paszkwilanta Januarego Grzędzinskiego”61.

Prasa dostarczyła czytelnikom odpowiedzi na pytania, co to za klub, jaką prowadził 
działalność i jakie miał oblicze polityczne.

Był to klub „ekskluzywny”, „dysponujący pokaźnymi funduszami”62, „z którego 
rekrutowali się zagorzali młodzi syjoniści”63. „Wielu jego bywalców i aktywistów” 
wywodziło się „wprost z owej bananowej, złotej młodzieży”64. „W tym klubie – pisał 
Ryszard Gontarz – czczono uroczyście podboje Izraela, wychowywano młodzież 
w duchu szowinizmu żydowskiego, lżono naród polski, oskarżając nas o antysemityzm. 
Członkowie klubu na obozach letnich nosili demonstracyjnie gwiazdy Dawida i śpiewali 
na nutę „Mazurka Dąbrowskiego”:

Przejdziem Synaj, przejdziem Gazę, będziemy Żydami,
    Dał nam przykład Mosze Dajan,
    Jak zwyciężać mamy65.

Dorota Bukowska stwierdziła, że wśród członków klubu „zrodziło się hasło: »kończyć 
studia w Polsce i emigrować do Izraela«, a ci, którzy mieli pozostać, szykowali się do 
»przesiadki« z limuzyn dowożących ich do szkoły do limuzyn rządowych, czyli do zajęcia 
najwyższych stanowisk państwowych!”. „Spotkania w klubie odbywały się w każdą środę. 
Dyskusje były gorące, żarliwe. A głównym ich tematem – państwo Izrael, jego polityka, 
gospodarka, jego ekspansywne plany. O tych sprawach mówiono w »Bablu« z entuzjazmem, 
nie starając się nawet ukryć swej nacjonalistycznej i szowinistycznej postawy”66.

W podobnym tonie pisano o klubie w broszurze Komitetu Warszawskiego PZPR: 
„Od samego początku istnienia klub »Babel« stał się krzewicielem szowinizmu 
i nacjonalizmu żydowskiego, propagatorem międzynarodowej idei syjonizmu”. Jego 
działalność „cieszyła się sympatią ambasady Izraela w Warszawie. Członkowie klubu 
utrzymywali z ambasadą bliskie kontakty, korzystali z materiałów propagandowych 
dostarczanych przez nich. Podczas ostatniej wizyty w Warszawie sekretarz Światowego 
Zrzeszenia Studentów Żydowskich (…), po dokładnym zapoznaniu się z pracą klubu 
»Babel«, ocenił tę pracę bardzo wysoko, jako dobrze służącą międzynarodowej sprawie 
żydowskiej, oraz mówił o konieczności wzmocnienia pracy w kierunku »wyrabiania 
dumy u młodych, jako narodu wybranego«”67.

60 Do studentów Uniwersytetu Warszawskiego, „Słowo Powszechne”, 11.03.1968 r., nr 60, s. 2. Jedynie 
dwie z wymienionych osób (Henryk Szlajfer i Józef Dajczewand uparcie nazywany w prasie marcowej 
Dojczewandem) bywały (do czerwca 1967 r.) w klubie „Babel”.

61 R. Gontarz, Inspiratorzy, „Kurier Polski”, 12.03.1968 r., nr 61, s. 2.
62  R. Gontarz, Prawda o klubie „Babel”, „Sztandar Młodych”, 18.03.1968 r., nr 66, s. 5.
63   Kim jesteście?, „Trybuna Mazowiecka”, 26.03.1968 r., nr 73, s. 1.
64   D. Bukowska, Wybrańcy, „W Służbie Narodu”, 14.04.1968 r., nr 16, s. 11.
65   R. Gontarz, Inspiratorzy, „Kurier Polski”, 12.03.1968 r., nr 61, s. 2.
66   D. Bukowska, Wybrańcy, „W Służbie Narodu”, 14.04.1968 r., nr 16, s. 11.
67   Broszura Komitetu Warszawskiego PZPR dotycząca wydarzeń Marca ’68 (bez tytułu), Warszawa 

1968 r., s. 7–8.
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Godziną prawdy był dla członków klubu „Babel” moment wybuchu wojny izraelsko-
arabskiej w czerwcu 1967 r. „W dniach agresji Izraela – pisał Ryszard Gontarz – pełni 
zachwytu dla żołdaków Mosze Dajana, rzucających napalm na kobiety i dzieci arabskie, 
nabrali niebywałej czelności i tupetu. Urodzeni na polskiej ziemi, mówiący po polsku, 
sercem i myślą byli na Synaju, w samolotach zrzucających bomby na arabskie wsie 
i miasta, wśród żandarmów masakrujących arabskich jeńców. Nagle okazało się, że ci 
młodzi chłopcy i dziewczęta za ojczyznę swą uważają nie Polskę, która ich karmi, lecz 
państwo Mosze Dajana, Ben Guriona i Eszkola. Wobec zdecydowanego potępienia przez 
nasz naród agresywnej i ekspansywnej polityki Izraela, zaczęli mówić z nienawiścią 
o Polakach jako zoologicznych antysemitach”68.

W atmosferze wytworzonej wokół klubu „Babel” przez tego rodzaju publikacje 
decyzja o jego rozwiązaniu przez władze była jedynie kwestią czasu.

Henryk Grynberg jako aktor PTŻ podczas występów w Stanach Zjednoczonych 
w  końcu 1967 r. odmówił powrotu do Polski. Pół roku po wydarzeniach Marca ’68 
zamieścił w  paryskiej „Kulturze” krytyczną wzmiankę na temat klubu „Babel”: 
„Śmieszny, żałosny klub imienia Izaaka Babla. Ze trzydzieści lub czterdzieści 
nastolatków, którzy co sobotę schodzili się na tańce i inne swawole. TSKŻ namawiał 
ich, żeby stworzyli przynajmniej kółko dramatyczne, żeby czytali książki i dyskutowali 
nad nimi. Nic nie pomagało. Sprowadzono im Sławę Przybylską (2000 za taki 
wieczór), Wiecha, a nawet Gustawa Holoubka, ażeby młodzież nie poprzestawała 
na zainteresowaniach taneczno-seksualnych. Na spotkania z  Przybylską, Wiechem 
i  Holoubkiem przychodzili, ale nie można ich było namówić na przyjście do Teatru 
Żydowskiego. Nie rozumieli ani słowa po żydowsku i nie interesowało ich ani trochę, 
co myśmy tam grali (repertuar był rzeczywiście śmiertelnie nudny i  przeznaczony 
chyba tylko dla ludzi w podeszłym wieku). A zatem to oni, klub »Babel«, jakobini 
warszawscy 1968 roku, odegrali tak doniosłą rolę w  politycznym życiu kraju! Jak to 
pozory mylą…”69.

Świadectwem żywotności narracji propagandowej z Marca ’68 jest piosenka 
zespołu Sztorm 68 pod tym samym tytułem, zamieszczona na drugiej kasecie tego 
zespołu z 1993 r.:

Już czas ujawnić źródła zła 
I nazwać fakty po imieniu,
Obnażyć podłą zdrajców grę
I wszystkich wysłać do Syjonu.
Owiani mitem Izraela
Chcą tu piec reakcyjną pieczeń,
Poczuli w nozdrzach słodki dym,
Zapach dolarów, obcych dewiz.

Sztorm sześćdziesiąt osiem,
Sztorm sześćdziesiąt osiem (…).

Znalazło się w niej też miejsce dla klubu „Babel” – klasycznego rekwizytu 
„antysyjonistycznego” nurtu marcowej propagandy:

Syjonistyczna propaganda
Naszej młodzieży miesza w głowach,

68   R. Gontarz, Prawda o klubie „Babel”, „Sztandar Młodych”, 18.03.1968 r., nr 66, s. 5.
69 Grynberg, Wygnanie z Polski, „Kultura”, Paryż, 1968 r., nr 11, s. 52. Nazwa klubu nie nawiązywała do 

pisarza Izaaka Babla jak stwierdził Grynberg, lecz do biblijnej wieży Babel.
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Klub „Babel” z perspektywy półwiecza

Lecz niech studenci uczą się,
A nie pyskują na ulicach.
Ich prowodyrów wskaże lud
I pogruchocze im się kości.
Wychowankowie klubu «Babel»
Nie będą mącić polskiej wody.

Sztorm sześćdziesiąt osiem,
Sztorm sześćdziesiąt osiem 70.

Współcześnie nazwa klub „Babel” pojawiła się w przestrzeni publicznej w marcu 
2014 r. Wtedy to Muzeum Historii Żydów Polskich i Żydowskie Stowarzyszenie 
B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej zaprosiły na pierwszą dyskusję w ramach 
cyklu „Nowy Klub Babel”. Miała się ona odbyć 13 marca 2014 r. i być poświęcona 
wydarzeniom marcowym 1968 r70. Po kilku spotkaniach w 2014 r. zrezygnowano 
z Uniwersyteu Warszawskiego kontynuowania dyskusji71.

W sierpniu 2017 r. miesięcznik „Słowo Żydowskie” ogłosił: „Po blisko pół wieku 
na kulturalną mapę stolicy wraca kultowy klub »Babel«”. Rozpoczął działalność 
24 sierpnia przy ul. Próżnej 5, ale oficjalne otwarcie miało miejsce 7 września 2017 r. 
Na uroczystą inaugurację przybył burmistrz dzielnicy Śródmieście Krzysztof 
Czubaszek, rzecznik prasowy ambasady Izraela Michał Sobelman, osoby 
zaangażowane w  działalność klubu „Babel” zamkniętego w 1968 r.: Wiesław 
Łuszczyna (Fred Luvall), Julian Pilpel, Tadeusz Łukaszewski i Ewa Harley, członkowie 
i sympatycy TSKŻ. Klubokawiarnia „Babel”, taka jest obecna nazwa, działa w lokalu 
przyznanym TSKŻ przez burmistrza Śródmieścia. W  zamyśle organizatorów ma 
prowadzić nie tylko działalność gastronomiczną, lecz także w nawiązaniu do tradycji 
dawnego „Babla” organizować koncerty, spotkania z ludźmi ze świata kultury 
i  sztuki, wernisaże, promocje książek, spotkania i dyskusje poświęcone historii 
i kulturze Żydów. Projekt lokalu, urządzenie i wystrój wnętrza nawiązują do ducha 
późnych lat sześćdziesiątych XX w.72

70 Dyskusja, Marzec’68, http://www.polin.pl/pl/wydarzenie/marzec-68, odczyt z dn. 6.05.2018 r.
71 Na przykład 3 kwietnia 2014 r. zapraszano na dyskusję pt. „Jak w sztuce mówić o Zagładzie?”, 

https://evenea.pl/imprezy/inne/warszawa/debata--nowy-klub-babel--jak-w-sztuce-mowic-o-
zagladzie-48999/, odczyt z dn. 6.05.2018 r., a 29 maja 2014 r. na debatę o restytucji mienia Żydów, 
https://evenea.pl/imprezy/kultura-i-sztuka/warszawa/debata--restytucja-mienia-zydow--
nowy-klub-babel-54861/, odczyt z dn. 6.05.2018.

72 Ch. Orzeszko, Babel – reaktywacja, „Słowo Żydowskie”, 2017 r., nr 8, s. 14–15; Wielki powrót 
po pół wieku, „Słowo Żydowskie”, 2017 r., nr 9, s. 10–11. W związku z otwarciem klubokawiarni 
„Babel” historię klubu sprzed pół wieku przypomniał na łamach „Słowa Żydowskiego” Piotr 
Pęziński: P. Pęziński, 50 lat temu w Warszawie…, Był sobie kiedyś Babel, „Słowo Żydowskie”, 2017 r., 
nr 8, s. 16–19. Na temat działalności klubokawiarni „Babel” zob. https://pl-pl.facebook.com/
KlubokawiarniaBabel/, odczyt z dn. 6.05.2018 r.
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Stefan Pastuszewski 

Pamięć osobista i pamięć zbiorowa o Marcu 1968 
(studium historyczno-socjologiczne)

1.   Wstęp
Współcześnie, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, mamy do 

czynienia nie tylko z odzyskiwaniem pamięci, ale także z jej konfl iktami, manipulacjami, 
podziałem na pamięć „naszą” i „waszą”, z jej sakralizacją i  instrumentalizacją. Staje 
się ona elementem sporów, dzieli społeczności, ponieważ opiera się na subiektywnych 
doznaniach. 

Pamięć, będąca pomostem między jednostką a zbiorowością, wywoływana 
i wywołująca emocje, niewątpliwie nadal jest istotna dla współczesnych społeczeństw1. 
Dotyczy to szczególnie państw i narodów, które w ostatniej dekadzie XX w. zrzuciły 
uniform członków „obozu socjalistycznego” i zaczynają budować własną tożsamość. 
Istotnym elementem w tych procesach jest pamięć społeczna. Można powiedzieć 
metaforycznie, że „naród bez pamięci jest połową narodu”2. 

Spośród wszystkich węzłowych wydarzeń, z jednej strony będących upomnieniem 
się o lepsze warunki życia, a z drugiej, w znacznym stopniu antysystemowych 
i antyrządowych w Polsce Ludowej (1956 r., 1968 r., 1970 r., 1976 r., 1980 r.), prowadzących 
w efekcie do jej demontażu, Marzec 1968 skupił najmniej bezpośrednich uczestników, 
ale poprzez wywołanie debaty publicznej, w tamtym okresie zdominowanej oczywiście 
przez propagandę obozu władzy, trafi ł on do świadomości wielu. Dotyczy to przede 
wszystkim uczestników oraz świadków (bezpośrednich i pośrednich) wydarzeń 
marcowych. Trzeba mieć świadomość, że w 2018 r. wkraczamy w fazę, gdy odchodzą 
uczestnicy i świadkowie tego ważnego w dziejach Polski wydarzenia. Osoby, które 
bezpośrednio lub pośrednio nie doświadczyły „wydarzeń marcowych” posiadły 
natomiast wiedzę ze źródeł pośrednich. Tak więc do pamięci historycznej doszła pamięć 
kulturowa, która wraz z tą pierwszą składa się na pamięć społeczną. 

Głównym przedmiotem omawianych w niniejszym artykule badań jest pamięć 
osobista (osobnicza), składająca się w swojej masie na pamięć zbiorową, społeczną 
z racji tego, że wydarzenia roku 1968 były wspólne dla całego narodu polskiego, choć 
oczywiście przy różnym stopniu uczestnictwa w nich poszczególnych osób. W pewien 
też sposób wpłynęły na polskie dzieje, głównie poprzez oddziaływanie na świadomość. 

2.   Założenia teoretyczno-metodologiczne
Lata siedemdziesiąte XX w., to „okres pojawienia się problematyki pamięci 

w Europie Zachodniej (...) i zarazem kres złotego wieku metody biografi cznej w Polsce. 
Nierównoczesności tego, co równoczesne, dotyczy najpopularniejszych (by nie 
powiedzieć: modnych) kategorii badawczych: w okresie największej popularności badań 
najpierw jakościowych (metoda biografi czna), a później ilościowych (badania ankietowe) 
polscy socjologowie nie używali terminu »pamięć«, zaczął się on zadomawiać w polskim 
dyskursie naukowym dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX w., kiedy w Europie 

1  J. Purchała, Rejestry i terytoria „epoki upamiętniania”, [w:] Pamięć: rejestry i terytoria, P. Orłowska 
(red.), Kraków 2013, s. 7-8.

2  P. Smoleński, Niewygodny bohater Polski i Ukrainy, „Gazeta Wyborcza” („Ale Historia”), 2018, nr 8, 
s. 12.
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Zachodniej można było zaobserwować pierwsze objawy »pamięciowego przesilenia« 
i zmęczenia wszechobecnością pamięciowej semantyki. Przez wiele dziesięcioleci 
mieliśmy zatem w Polsce do czynienia z badaniami nad pamięcią bez pamięci łub, 
inaczej mówiąc z pamięcioznawstwem avant la Littre i zarazem pamięcioznawstwem, 
które jako takie nie było obecne poza rodzimą humanistyką”3.

Jako bazę wyjściową badań przyjęto elementarną, psychologiczną defi nicję 
pamięci, jako zdolności ludzkiego umysłu do przechowywania, magazynowania oraz 
odtwarzania informacji i własnych doświadczeń (pamięć epizodyczna) oraz wiedzy 
abstrakcyjnej o świecie (pamięć świadoma). Myślenie opiera się na abstrakcji, pamięć na 
konkretach, a więc zdarzeniach, osobach, miejscach. „Ze wzajemnego przenikania się 
pojęć i doświadczeń powstają fi gury pamięci, których specyfi kę wyznaczają: odniesienia 
do przestrzeni i czasu, odniesienie do konkretnej grupy i rekonstruktywność”4. 

Główne etapy tworzenia i przywoływania pamięci, z punktu widzenia przekazu 
informacji to:

1. Zapamiętywanie (zachowywanie).
2. Przechowywanie informacji (magazynowanie).
3. Przypominanie (odtwarzanie, rozpoznawanie, rekonstrukcja).
Fazy procesu pamięciowego nie są uporządkowane tylko liniowo, lecz ich 

uporządkowanie ma także fazy cykliczne5.

„Obraz historii zachowany w pamięci zbiorowej stanowi istotną część tożsamości 
każdego społeczeństwa, jest on jednak często kształtowany przez mity i politykę 
historyczną”6. Przez politykę historyczną rozumie się zaadaptowaną na grunt 
polityczny próbę wyjaśnienia relacji między historią a pamięcią. Jest więc ona wyrazem 
świadomości kształtowania kolektywnej (zbiorowej) pamięci o przeszłości. Pamięć 
zbiorowa modyfi kuje z kolei pamięć indywidualną. 

„Pamięć nie konstytuuje czystych wspomnień; pamięć każdego konkretnego 
zdarzenia jest składana przez nakładanie się warstw późniejszych doświadczeń i przez 
wpływy dominujących czy lokalnych specyfi cznych ideologii”7. Wspomnienia zawarte 
w pamięci zmieniają się pod wpływem czasu i późniejszych doświadczeń. Pamięć jest 
zindywidualizowana, a zgromadzone w niej wspomnienia są subiektywne. 

Ramy pamięci określają pamięć osobistą (indywidualną, biografi czną, osobniczą), 
czyli to, co badane osoby pamiętały z własnych przeżyć i doświadczeń oraz pamięć 
zewnętrzną, czyli wyobrażenia wspólne dla wszystkich członków zbiorowości i dotyczące 
wydarzeń, w których respondenci nie uczestniczyli osobiście, ale posiedli o nich wiedzę. 
Dlatego też w badaniach pamięci należy zadać odrębne pytania o osobiste uczestnictwo 
i o wiedzę pozyskaną z zewnątrz. Z racji tego, że proces tworzenia wspomnień jest 
zbiorowy, a samo zapamiętanie jest z kolei domeną jednostki, to analizując wyniki 
badań nie sposób precyzyjnie oddzielić pamięć osobistą od pamięci zbiorowej. 

3  K. Kończal, J. Wawrzyniak, Polskie badania pamięcioznawcze: tradycje, koncepcje, (nie)ciągłości, 
„Kultura i Społeczeństwo”, 2011, nr 9, s. 11-63.

4  J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach 
starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008, s. 78.

5  E. Tulving, Elements of Episodic Memory, Oxford 1983.
6  A. Garczewska, Polityka historyczna i pamięć zbiorowa w krajach common law na wybranych 

przykładach, [w:] Kultura pamięci. Studia i szkice, A. Chlewicka, T. Kawski (red.), Bydgoszcz 2013, 
s. 83. 

7  M. Kierzkowski, Oral history – „Historia Badającego i Badanego”. Uwagi o specyfi ce relacji ustnych 
w kontekście badań historycznych, [w:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, B. Wagner, 
T. Wiślicz (red.), Zabrze 2008, s. 39.
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Badana pamięć osobista (osobnicza) jest pamięcią długotrwałą, gdyż sięga nawet 
wydarzeń sprzed 50 lat. Jest przede wszystkim pamięcią epizodyczną, gdyż dotyczy 
wydarzeń, faktów i epizodów z życia respondentów, zazwyczaj wywołujących 
u nich emocje. Są to epizody związane bezpośrednio z udziałem w wydarzeniach, jak 
i obserwowane lub zasłyszane, a więc w tej drugiej warstwie zachowały się one w pamięci 
semantycznej. 

„To, co człowiek pamięta i przypomina sobie, odzwierciedla się w kontekście 
społecznym, w odniesieniu do grupy, w której funkcjonuje i żyje. Pamięć indywidualna 
jest pewnym ciągiem utkanym z obrazów ukształtowanych przez zbiorowość (Maurice 
Halbwachs). Zbiorowość ta formułuje pamięć zbiorową (mémoire collective). Pamięć 
zbiorowa nie jest bytem ponadindywidualnym. Jej powstanie jest uzależnione od 
procesów zachodzących w poszczególnych jednostkach. W pamięci zbiorowej wyróżnia 
się dwa rodzaje pamięci: pamięć kulturową (kulturelles Gedächtnis) i komunikacyjną 
czy też komunikatywną (kommunikatives Gedächtnis). Pamięć komunikacyjna jest 
kształtowana przez pewną zbiorowość na przestrzeni lat. Jest to pamięć krótka, ponieważ 
wiąże się z pokoleniowym trwaniem grupy, wspomnieniem pokolenia na przestrzeni 
80–100 lat. Jeśli jej ostatni członek umiera, równa się końcowi pamięci komunikacyjnej. 
Z kolei pamięć kulturowa to pamięć, która zaczyna istnieć, gdy nadchodzi kres pamięci 
komunikacyjnej. Historia w pamięci kulturowej przekształca się w pewną symboliczną 
fi gurę. Pamięć kulturowa dokonuje przeobrażenia historii faktycznej w zapamiętaną, 
a tym samym w pewien mit. Pamięć ta jest długotrwała. Pamięć kulturowa powstaje 
jako kanon w wyniku interpretacji, która jest przekazywana w formie pewnego obrazu, 
tekstu, pomnika czy też rytuału. Nosicielami pamięci kulturowej są eksperci, historycy, 
archiwiści”8.

Specyfi ką przeprowadzonego studium było przede wszystkim badanie pamięci 
komunikacyjnej, czyli przechowywanej przez uczestników Marca 1968 r., świadków tych 
wydarzeń bądź osób pozostających w bezpośrednim styku z uczestnikami i świadkami, 
a więc przekazywanej z pokolenia uczestników i świadków, na pokolenie bezpośrednich 
następców. Pamięć komunikacyjna ma ograniczony horyzont czasowy i sięga nie dalej 
niż 80 (najwyżej 100) lat. Z racji ciągłości wymiany pokoleń, wraz z  upływem czasu 
na pamięć komunikacyjną nakładają się elementy pamięci kulturowej, która służy 
przekazywaniu wiedzy i doświadczenia ponad granicę pokoleń oraz oparcia jej na 
zewnętrznych wobec jednostki instytucjach, jak nauka, oświata, środki społecznego 
przekazu oraz obecne w przestrzeni publicznej artefakty rzeczowe (teksty, obrazy, 
rzeźby, tablice pamiątkowe, pomniki). W przestrzeni społecznej ważną rolę odgrywają 
miejsca pamięci, czyli symbole historyczne konstytuujące tożsamość określonej 
społeczności. Pamięć kulturowa z czasem zastępuje pamięć komunikacyjną oraz z racji 
faktu, że zależy od percepcji i świadomości poszczególnych osób, składa się na wciąż 
żywą i zmieniającą się pamięć społeczną. Przez pamięć społeczną rozumie się zbiór 
istniejących w społeczeństwie praktyk, których celem jest skonstruowanie wyobrażenia 
przeszłości oraz kształtowanie tożsamości zbiorowej. 

Równocześnie więc – obok pamięci komunikacyjnej – badano pamięć kulturową, 
starając się w raporcie z badań w miarę możliwości oddzielić jedną od drugiej.

Pozyskana w wyniku badań pamięci wiedza faktografi czna nie jest obiektywna 
i pełna, gdyż przy jej analizie trzeba uwzględnić następujące czynniki:

1. Zanikanie śladu pamięciowego na skutek braku używania. Według psycholo-
gicznego prawa częstości, im więcej dana treść jest powtarzana, tym lepiej jest 
pamiętana.

8  W. Stankowski, Druga wojna światowa w pamięci bydgoszczan. Stan i wyzwania na XXI wiek, „Kronika 
Bydgoska”, 2016, t. XXXVII, s. 181-182.
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2. Zniekształcenie śladu pamięciowego poprzez wyolbrzymienie niektórych faktów, 
także za sprawą określonej polityki historycznej czy jednostronnej ich projekcji 
i interpretacji w środowisku respondenta oraz w dominującym przekazie medialnym.

3. Wyparcie zdarzeń przykrych, choć czasem utrwalone w pamięci doświadczenia 
traumatyczne mogą nie pozwalać się zacierać.

4. Po 50 latach trudno oddzielić fakty zapamiętane od pozyskanej później wiedzy, 
choć w przypadku osób nie pogłębiających swojej wiedzy historycznej, zapamiętane 
fakty częściej wiążą się z ich osobistymi przeżyciami. Dotyczy to zazwyczaj osób 
o niższym wykształceniu.

3.  Przyjęta metodologia badań
Przedmiotem badań jest pamięć historyczna o wydarzeniach określonych obecnie 

jednym hasłem Marzec 1968.  Materiał empiryczny do niniejszego opracowania zebrano 
na przełomie lat 2017–2018 trzema drogami:

1. Sondaż (badanie ankietowe)
2. Wywiady
3. Analiza dokumentów
W sondażu wykorzystano metodę parametryczną – skategoryzowany wywiad 

kwestionariuszowy. Kwestionariusz składał się z 15 pytań (otwartych, zamkniętych, 
półzamkniętych). Kafeterię ankiety opracowano po debacie w kilkuosobowej 
focus group. Zgłoszone propozycje weryfi kowano w czasie kolejnych konsultacji. 
Ponadto przeprowadzono badania pilotażowe, podczas których stwierdzono duże 
zainteresowanie wypełnianiem ankiety oraz przystępność jej treści dla przeciętnego 
respondenta.

W badaniach socjologicznych bardzo ważny jest dobór próby, a w szczególności 
wtedy, gdy w analizach wykorzystuje się elementy statystyki. Różne jest podejście do 
wielkości próby. Instytut Gallupa w Stanach Zjednoczonych przyjmuje dla swoich badań 
na całości populacji (317,3 mln) próbę wielkości 1500 osób. Pozwala to na utrzymanie 
granicy błędu na poziomie 1,5 %. Polskie ośrodki badań społecznych (PBS, CBOS), 
w analizach dotyczących całej populacji (40 mln) stosują najczęściej próbę 1000 osób, 
uzyskując granicę błędu 3–5 %. Tak więc liczebność próby w różnych badaniach nie jest 
wprost proporcjonalna do liczby mieszkańców, zaś próba mająca większy procentowy 
udział w badanej społeczności gwarantuje mniejszą granicę błędu. Próba nie musi 
być zbyt wielka, kiedy przedmiot badań jest mało liczny, specyfi czny i trudny do 
zdefi niowania, a w dodatku skupiony w jednym regionie, bądź w jednym środowisku. 
Najważniejsze jest uzyskanie wysokiego stopnia wiarygodności. Minimum 100 osób 
w przypadku badań niszowych gwarantuje taką wiarygodność.

Dobór próby do omawianego sondażu był losowy, a wypełnienie ankiety oparło 
się o  zasadę dobrowolności i świadomej decyzji respondenta. Ankietę skierowano 
bezpośrednio i korespondencyjnie do wybranych losowo osób zamieszkałych w różnych 
miejscach w Polsce. 

Wywiady z osobami znaczącymi były w tych badaniach bardzo ważne, gdyż w życiu 
publicznym rola wybitnych jednostek jest szczególnie widoczna. Pogłębione jakościowe 
wywiady otwarte były narracyjne, choć od czasu do czasu świadomie ingerowano 
w  opowieść narratora w celu skłonienia go do powrotu do głównego tematu. Starano 
się nie zadawać zbyt dużej liczby pytań zamkniętych ani tym bardziej naprowadzić na 
określoną odpowiedź.

Badania pamięci uwalniają fazę przypominania, czyli wydobycia informacji 
zawartych w śladzie pamięciowym poprzez wywołanie takiego podzbioru informacji, 
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który łączy dane zawarte w śladzie pamięciowym z danymi zawartymi w pytaniu. 
Dlatego też pytania winny zawierać pewną wiedzę o przywoływanych zdarzeniach 
oraz konkretne hasła wywoławcze, a zadaniem respondenta jest rozpoznanie tej 
wiedzy i opowiedzenie się za jednym z jej wariantów (pytania zamknięte „tak–nie”). 
Pytania otwarte wymagają natomiast od respondenta pełniejszej rekonstrukcji faktów, 
co oczywiście jest trudniejsze, a dla osób starszych męczące, więc jako uciążliwa 
rekonstrukcja ta nie jest podejmowana.

4.  Charakterystyka badanej populacji
Do analizy zakwalifi kowano 147 wywiadów kwestionariuszowych. Odpowiedzi 

udzieliło 69 mężczyzn i 78 kobiet. Średnia wieku wynosiła 51,17 lat, w tym 55,13 
lat w  grupie mężczyzn, a 50,56 lat w grupie kobiet. 0,70% posiadało wykształcenie 
podstawowe, 4,23% wykształcenie zawodowe, 56,02 % średnie, a 57,04% wyższe. 
1,41% respondentów nie podało swojego wykształcenia
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Z racji tego, że średnia wieku badanych 
była stosunkowo niska (51,17 lat) 
w stosunku do wydarzenia, pamięć o którym 
była badana (50 lat), to w większości 
przypadków badano osobistą pamięć 
kulturową. Niemniej wyodrębniono grupę 
respondentów, którzy byli bezpośrednimi 
lub pośrednimi świadkami wydarzeń Marca 
1968. Zakładając, że w miarę trzeźwa ocena 
sytuacji pojawia się w życiu człowieka 
około 16 roku życia, to do analizy pamięci 
komunikacyjnej wybrano osoby od 66 
roku życia wzwyż. Było to 29 kobiet, czyli 

35,19% grupy kobiet oraz 27 mężczyzn, czyli 38,28% grupy mężczyzn, czyli 37,09%. 
Założono też, że osoby od 40 roku życia „doświadczyły” Polski Ludowej i  w związku 
z  tym zakwalifi kowano je do odrębnej grupy (34,88%). Nawet przy niepełnej wiedzy 
ich rozumienie stosunków panujących w tym państwie jest inne niż młodszych 
pokoleń. Spośród 56 świadków wydarzeń marcowych 15 brało w nich udział (27,77%), 
to jest 12 mężczyzn i 3 kobiety. 8 osób brało udział w protestach ulicznych9. 2 osoby 
wykonywały napisy na murach, jedna osoba uczestniczyła w wiecach uczelnianych, 

9  M67: „Tzn. głównie uciekałem”.

Ryc. 3. Wykształcenie kobiet 
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2  osoby uczestniczyły pod przymusem w szkole w wiecach antysyjonistycznych 
i  antyinteligenckich. M70 był członkiem wybranej przez studentów Politechniki 
Gdańskiej rady delegatów, która przez krótki okres czasu starała się kierować 
studenckim protestem na Wybrzeżu. K69 okazywała sympatię znajomych pochodzenia 
żydowskiego, którzy byli zmuszeni do wyjazdu; żegnała ich na dworcu.
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Spośród tych 15 czynnych 
uczestników tylko jedna 
osoba stwierdziła, że Marzec 
1968 r. nie wywołał wpływu 
na jej drogę życiową. 
Pozostałe odrzekły, że 
w  pewien sposób wpłynął, 
głównie poprzez zmianę 
świadomości, obudzenie 
niechęci do PZPR i  systemu 
socjalistycznego. M68: „Załamała się moja wiara w  socjalizm. Zacząłem krytycznie 
oceniać rzeczywistość”. K69: „Utwierdziłam się w niechęci do socjalizmu, stąd moja 
działalność w  »Solidarności«”. M70: „Pierwsze bolesne doświadczenie systemu 
partyjnego w PRL-u oraz jego załamania. Po tym przeżyciu trudno było nie kontestować 
rzeczywistości w  kraju nad Wisłą. Marzec 1968 zaprowadził mnie do opozycji 
demokratycznej”. M67, który sam brał udział w ulicznych protestach, nie został 
dopuszczony do matury, gdyż jego ojciec publicznie krytykował władze. 

Choć Marzec 1968 r. w perspektywie czasowej był zjawiskiem efemerycznym (8–29 
marca), to jednak jego reperkusje, głównie ze strony władz były długotrwałe i przerwał 
je dopiero Grudzień 1970 r., zapisując się w świadomości wyraźniej, z racji na bardziej 
dramatyczny przebieg. Do tego czasu miało miejsce stygmatyzowanie przez ówczesne 
media, nie tylko uczestników wydarzeń, ale całej rozwijającej się subkultury liberalno-
demokratycznej, mimo izolacji powiązanej z ruchami subkulturowymi na Zachodzie, które 
w formie publicznych wystąpień dały o sobie znać dopiero w maju 1968 r. Oprócz histerii 
antysemickiej pojawiła się „dehumanizująca retoryka oraz dewaluowanie studentów jako 
bananowej młodzieży (…), której obce są potrzeby naszego społeczeństwa”10.

5.   Znajomość faktów
Najwięcej pełnych odpowiedzi na pytania ankiety udzieliły osoby w przedziale 

wiekowym 66–80 lat, co potwierdza tezę, że Marzec 1968 r. miał wyraźnie charakter 
przeżycia pokoleniowego związanego z ważnym wydarzeniem historycznym dla 
roczników wojennych i powojennych. W pierwszym rzędzie angażował ludzi młodych, 
uczących się, studiujących, wkraczających w życie zawodowe. Szerzej ujmując, miał 
cechy przebudzenia wolnościowego polskiej inteligencji, po okresowym zachwycaniu 
się „socjalistycznym romantyzmem” i entuzjazmem odbudowy zniszczonej przez 
wojnę Polski. Katalizował rozpoczęte wcześniej procesy reformowania systemu. 
Posługując się językiem marksistowskim, dział się w sferze „świadomości” a nie „bytu”. 
Punktem odniesienia były z jednej strony idee demokratyczne głoszone przez rodziców 

10  A. Dauksza, Sprzątanie wspólnej pamięci, „Gazeta Wyborcza” („Ale Historia”), 2018, nr 2, s. 9. 

Tab. 1: Liczba i odsetek 
świadków wydarzeń marcowych 
oraz osób, które „doświadczyły” 

Polski Ludowej.

Źródło: opracowanie własne
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i wychowawców (mistrzów), w tym głównie o orientacji laickiej, z drugiej – nie wiadomo 
jakim sposobem napływające z Zachodu idee „rewolucji intelektualnej i  kulturowej”, 
która też wybuchła, choć dwa miesiące później, w maju 1968 r. zawiązała się wówczas 
wspólnota protestu i upominania się o wolność, bowiem w sferze światopoglądowej 
i postaw politycznych ujawniły się w zasadzie po raz pierwszy w  Polsce Ludowej na 
tak szeroką skalę, różne postawy: demokracji liberalnej, nieideologicznej ideowości, 
humanizmu świeckiego, nacjonalizmu polskiego i  katolickiego zarazem. Marzec 
1968  r. rzeczywiście wyzwalał, ale też rodził podziały w  ramach tego wyzwalania, 
bowiem wolność to również możliwość wygłaszania swoich poglądów. „Trudno nie 
dopowiedzieć, że ówczesne rozdźwięki i podziały do dziś oddziałują na współczesną 
sferę polityczną”- twierdza Lidia Burska11. Ewa Najwer przytacza ocenę dokonanych 
w 1981 r. przez Marka Ziółkowskiego: „Skutkiem niewątpliwym Marca’68, według 
niego, było to, że skończył się romans inteligencji z partią. Ta lewicowa utraciła swój 
szczególny status, starsza zaś – rodem z lat międzywojennych – otrzymała takiego 
łupnia, że zobaczyła świat w innych kategoriach. Od tego czasu nie ma już inteligencji 
lewicowej i prawicowej. Jest tylko dyspozycyjna albo niedyspozycyjna”12. 

Pytanie 1 otwierające ankietę „Czy znane jest mi wydarzenie historyczne pod nazwą 
Marzec 1968”? przyniosło odpowiedzi korelujące z poprzednimi badaniami (2016 r.) 
autora, a dotyczącymi pamięci obchodów Milenium–Tysiąclecia w 1966 r.13 Ujawniły 
one również wyraźny brak zainteresowania kobiet sprawami społeczno-politycznymi, 
a w przypadku świadków wydarzeń – niechęci do roztrząsania przeszłości. 48% kobiet 
odpowiedziało, że zna takie wydarzenia, 28%, że coś o nich słyszało, a 24%, że nie zna 
ich. W przypadku mężczyzn wskaźniki te wynosiły: 71,64%, 7,91%, 10,45%. Jeśli idzie 
o globalną pamięć społeczną, to 59,66% respondentów posiada pewną wiedzę o Marcu 
1968, 22,79% coś o nim słyszało, a 17,55% nie posiada żadnej wiedzy. 

Prawie 60% wskaźnik wyraźniej pamięci, a w zasadzie z uwagi na stosunkowo młody 
wiek większości respondentów, wiedzy o wydarzeniach marcowych, z  zestawieniem 
z  dominującą w europejskiej politologii tezą, że „nie więcej niż 10 % obywateli ujawnia 
coś, co można nazwać spójnym obrazem otaczającego życia publicznego”14 dowodzi, iż 
wydarzenia te zostały w miarę intensywnie spopularyzowane w przestrzeni publicznej, 
zarówno przez świadków tych wydarzeń, jak i różne środki przekazu, w tym edukację 
szkolną, choć w tym ostatnim segmencie wykazały jednak dość istotne zaniedbania. Osoby 
młodsze bowiem, a szczególnie pochodzące z drugiego pokolenia od pokolenia świadków 
wykazują nikłą znajomość wydarzeń15. Czy dotyczy to wszystkich węzłowych zagadnień 
antysystemowych i  antyrządowych (1956 r., 1968 r., 1970 r., 1976 r., 1980 r.) wydarzeń 
w Polsce Ludowej – trudno powiedzieć. Problem jest ciekawy i wymaga pogłębionych badań. 

Odpowiedzi na pytanie szczegółowe, często o charakterze sprawdzającym 
(„podchwytliwe”) potwierdzają to ogólne rozeznanie na temat pamięci społecznej 
o Marcu 1968 r. 

Mężczyźni są lepiej zorientowani co do charakteru tych wydarzeń. 5,46% mężczyzn 
nie określiło charakteru, ale aż 10% kobiet tego nie uczyniło. „Podchwytliwy” wariant 
odpowiedzi, że „były to strajki robotnicze” znalazł 3,13%zwolenników wśród mężczyzn 
i aż 11,54% wśród kobiet.

11  L. Burska, za: A. Dauksza, op. cit., s. 9.
12  E. Najwer, Komitet 80/81…, Poznań 2006, s. 105. 
13  S. Pastuszewski, Milenium i Tysiąclecie w komunikacyjnej pamięci osobowej i w pamięci społecznej 

(przykład Bydgoszczy), Bydgoszcz 2016, maszynopis powielany. 
14  R. Markowski, Miastko. I co dalej?, „Gazeta Wyborcza”, 2018, nr 34, s. 12.
15  K69: „Często rozmawiam z młodymi ludźmi. O Marcu 1968 i innych faktach z naszej najnowszej 

historii niewiele słyszeli”. 
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Tab. 2: Określenie charakteru wydarzeń marcowych (pytanie 2)16

3,1%

18,0% 18,0%

23,4%

36,7%

2,3%

11,5%

19,2% 17,7%
14,6%

25,4%

10,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

strajki robotnicze manifestacje
antyrz�dowe

protesty
przeciwko PZPR i

ZSRR

��danie zniesienia
cenzury

czystki
antysemickie

brak odpowiedzi

M��czy�ni Kobiety

Źródło: opracowanie własne

Brak dokładnej znajomości rzeczy potwierdziły odpowiedzi na pytanie 6 („Kto był 
głównym »aktorem« Marca 1968 r.?”), tylko, że tym razem odpowiedzi nie różnią 
się w  zależności od płci. Widać jednak, że kobietom bliższa jest „spiskowa teoria 
dziejów”, bowiem, aż 10,91% respondentek, wskazało na działaczy partyjnych (M-
4,76%). W  istocie to partia jako taka była zbiorowym aktorem Marca 1968, który 
wybuchł spontanicznie, lecz natychmiast został wykorzystany w walce frakcyjnej 
wewnątrz PZPR. 

Nadmierne eksponowanie roli robotników w wydarzeniach marcowych wynika na 
pewno z automatyzmu myślenia, gdyż wszystkie inne protesty antysystemowe wiązały 
się przede wszystkim ze strajkami robotniczymi, a szczególnie te z lat 1980–1981 
– najważniejsze i wciąż jeszcze żywe w pamięci wielu. Ponadto wśród osób żyjących 
w Polsce Ludowej17 utrwaliło się pod wpływem socjalistycznej indoktrynacji przekonanie 
o „wiodącej roli klasy robotniczej”. Partyjny inteligent odnotował 24 czerwca 1976 r. 
w swoim dzienniku reakcję na podwyżkę cen: „Jedyna nadzieja teraz w robotnikach”18.

„Robotniczy błąd” w mniejszym stopniu obciąża świadków wydarzeń 
marcowych. W grupie mężczyzn odpowiedzi takiej udzieliło 3,57% a w grupie kobiet 
14,29%. Pytanie sprawdzające 6 w grupie mężczyzn wskazało na 15,38% mężczyzn 
przesadzających, jeśli idzie o udział robotników i 17,86% kobiet. Zestawienie tych 
danych z danymi z tabel 2 i 3 może zasugerować wniosek, że uczestnicy wydarzeń, 
postrzegając rzeczywistość fragmentarycznie, w wielu przypadkach nie weryfikowali 
później swej pamięci z wiedzą historyczną.

16  Można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
17  W analizie wyników sondażu za osoby, które świadomie „doświadczyły” Polski Ludowej przyjęto 

osoby od 40 roku życia, a więc żyjące w Polsce Ludowej co najmniej od 10 roku życia. Było to 79,46% 
w grupie mężczyzn i 63,77% w grupie kobiet. 

18  J. Banaszak, Mój Poznań. Dziennik 1975-1988, Poznań 2017.
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Tab. 3: Ustalenie głównych aktorów wydarzeń marcowych (pytanie 6)19

Źródło: opracowanie własne

Poza tym nikły procent respondentów zaliczających do głównych aktorów Marca 
działaczy partyjnych wskazuje na nieumiejętność syntetycznego ogarnięcia wydarzeń 
bądź na powtarzanie późniejszej publicznej narracji. PZPR była w tamtym okresie 
głównym graczem na politycznej scenie. 

Osoby, które udzieliły wywiadów wskazują na społeczną izolację studentów 
i  inteligencji, brak poparcia i obojętność większości społeczeństwa, a często nawet 
wrogość wynikającą z przerośniętego strachu przed represjami i zakwalifi kowania do 
kategorii „wrogich elementów” lub „rewizjonistów”. Znaczna część robotników poszła 
na lep tej propagandy, biorąc, choć z przysłowiowym zdroworozsądkowym dystansem, 
zazwyczaj biernie, udział we wiecach potępiających „warchołów” i „syjonistów”. 
Mniejsza część klasy robotniczej, ta o wyniesionej z rodzin tradycji antykomunistycznej, 
ujrzała jednak inteligencję w innym świetle. Zaczęła jej ufać. Dzięki temu największy 
i najbardziej skuteczny protest antykomunistyczny – „Solidarność” zjednoczył 
wszystkie warstwy społeczne. 

Badania wykazały, że pamięć o wydarzeniach marcowych jest niepełna i często 
odbiega od faktów historycznych. Ma zazwyczaj charakter hasłowy, czego dowodzi 
analiza odpowiedzi na pytania szczegółowe (3–7). 

19  Można było udzielić więcej niż jedną odpowiedź.
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Tab. 4: Odpowiedzi na pytanie: „Kogo określano mianem »rewizjonistów«”? (pytanie 3)
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Źródło: opracowanie własne

„Rewizjonistami” nazywano tych, którzy w odróżnieniu od „dogmatyków” 
chcieli zreformować PZPR, lecz bardzo szybko epitet ten, szczególnie na niższych 
szczeblach i  w terenie przyznawano każdemu, kto krytycznie odnosił się do systemu 
socjalistycznego. „Słowo „rewizjoniści” oznaczało tu człowieka nieobliczalnego 
i  niebezpiecznego, człowieka, do którego nie można mieć zaufania. W połowie lat 
sześćdziesiątych słowo to stało się synonimem inteligenta”20. Wysoki procent braku 
odpowiedzi na to pytanie (dwukrotnie niższy u kobiet niż u mężczyzn), jak również 
blisko 20-procentowe wskazanie na „członków podziemia antykomunistycznego” 
dowodzi „hasłowego” charakteru pamięci społecznej. Podobne wnioski można wynieść 
przy analizie odpowiedzi na kolejne pytania szczegółowe.

Tab. 5: Odpowiedzi na pytanie: Kogo określano mianem „partyzantów”? (pytanie 4)21
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 Źródło: opracowanie własne

20  J. Barkowicz, Triumf żądzy rewanżu, „Rzeczpospolita” („Plus Minus”), 2018, nr 8, s. 13. 
21  Termin „partyzanci” oznaczał działaczy partyjnych wywodzących się z rodzimych oddziałów 

partyzanckich w okresie II wojnie światowej. Ich zapleczem politycznym był, rozrośniętych do 
niebywałych rozmiarów po przejęciu ludzi z podziemia AK-owskiego, Związek Bojowników 
o Wolność i Demokrację, na czele którego stał Mieczysław Moczar, będący równocześnie Ministrem 
Spraw Wewnętrznych. Partyzanci w walce o władzę współpracowali z robotniczo-chłopską frakcją 
w PZPR, zwaną „natolińczykami” (od pałacyku w Natolinie, gdzie się spotykali).
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Tab. 6: Odpowiedzi na pytanie: Kogo określano mianem »komandosów«?(pytanie 5)22
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Źródło: opracowanie własne

Tab. 7: Odpowiedzi na pytanie: Kto był głównym aktorem Marca 1968? (pytanie 6) 
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Źródło: opracowanie własne 

Tab. 8: Odpowiedzi na pytanie: „Kto jest autorem określenia polskiego inteligenta: »Ni pies ni wydra, 
coś na kształt świdra«”? (pytanie 7) 
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Źródło: opracowanie własne 

22  Termin „komandosi” zrodził się z faktu, że „młodzi reformatorzy socjalizmu”, wywodzący się 
głównie z „drużyn walterowskich” ZHP Jacka Kuronia i Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności, robili 
nieoczekiwane „naloty”, „desanty” na zabrania dyskusyjne ZMS i zadawali „nieprawomyślne 
pytania”. 
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W miarę duży odsetek trafnych odpowiedzi na to pytanie wskazuje, że soczysty, 
robociarski język I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki utrwalił się w pamięci 
społecznej. Nie sposób nie zastanowić się jednak nad dość wyraźnym wskazaniem Józefa 
Cyrankiewicza przez kobiety, biorąc pod uwagę, że cieszył się on szczególną sympatią 
„płci pięknej” i postrzegany był jako dowcipny inteligent.

Najbardziej spektakularny efekt Marca 1968 r., czyli nagonka antysemicka 
zakończona przymusową emigracją z Polski nie jest znany aż 33,11% respondentów. Na 
pytanie 8 dotyczące tego faktu w grupie osób do lat 40 nie odpowiedziało aż 84,88% 
respondentów. 

Jeśli chodzi o opis i ocenę pomarcowej nagonki antysemickiej, to oprócz suchych 
stwierdzeń pojawiają się swoiste oceny, świadczące o, często wynikłej z indoktrynacji, 
wiedzy mniej lub bardziej odbiegającej od faktów: K7: „Usunięto z Polski Żydów 
sprawujących funkcje w organach władzy i wojsku”, M62: „Próba wyrugowania z kadr 
akademickich i dowództwa wojskowego tzw. elementu żydowskiego-ideologicznie 
niepożądanego”, K59: „Wyznawcy judaizmu powinni wyjechać do Izraela”, K54: 
„Obrona przed przejęciem władzy przez Żydów”, M72: „Usunięcie komunistów 
żydowskiego pochodzenia”. Trzy wypowiedzi mają podtekst antysemicki: K68: 
„Mieli wrócić tam, skąd kiedyś przybyli”, M70: „Żydzi do domu!”, K70: „Żydostwo 
do Izraela!”. Znamienne, że autorami tych wypowiedzi są osoby starsze, które albo 
uległy komunistycznej ideologii albo „gen antysemityzmu” zaszczepiły im poprzednie 
pokolenia z okresu międzywojennego, kiedy antysemityzm był „monetą obiegową” 
w  życiu społeczno-politycznym. Pojawiły się też wypowiedzi wartościujące (pytanie 
było otwarte). M70: „Fatalny obraz Polski w oczach społeczności międzynarodowej. 
Mimo, że obrzydliwa kampania antysemicka była skutkiem walk frakcyjnych w PZPR, 
to jej odium padło na całe społeczeństwo”.

„Godnym pożałowania skutkiem Marca było (…) wygnanie (do 1972 r.) z kraju 15 tys. 
osób, które jako niepożądani Żydzi zmuszeni byli szukać sobie nowego domu w Izraelu, 
Szwecji czy USA. Była to elita społeczeństwa, wysoko kwalifi kowani specjaliści, naukowcy 
i artyści. Na ich miejsce przyszło pokolenie marcowych docentów”23. W kraju nagonka 
antysemicka przerodziła się w antyinteligencką, co wywołało nastroje rewanżystowskie 
w tej warstwie, które dały o osobie znać w latach 1980–1981. W „batalistycznej” strategii 
sprawowania władzy pojawił się nowy „wróg wewnętrzny”: studenci.

W wypowiedziach pojawiły się próby szerszego spojrzenia na wybuch 
antysemityzmu i  powiązania go z polityką całego obozu socjalistycznego. K82: 
„Kampania antyżydowska związana była ze zwycięstwem Izraela nad Egiptem24 
w wojnie sześciodniowej 3–9 czerwca 1967 roku. ZSRR popierał Egipt wsparty przez 
inne kraje arabskie”. Na życzenie Moskwy I sekretarz PZPR Władysław Gomułka 
19 czerwca 1967 r. podczas VI Kongresu Związków Zawodowych w Warszawie 
powiedział:  „W  związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała 
się z  aplauzem w syjonistycznych środowiskach Żydów – obywateli polskich, 
którzy nawet z tej okazji urządzali libację, pragnę oświadczyć, co następuje: Nie 
czyniliśmy i nie czynimy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej 
w przeniesieniu się do Izraela, jeżeli tego pragnęli. Stoimy na stanowisku, że każdy 
obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę – Polskę Ludową (…). Każdy 
obywatel naszego kraju korzysta z równych praw i obowiązków i na każdym ciążą 
jednakowe obywatelskie obowiązki wobec Polski Ludowej. Ale nie chcemy, aby 
w naszym kraju powstała piąta kolumna, nie możemy pozostać obojętni wobec ludzi, 
którzy w obliczu zagrożenia pokoju światowego, a więc również bezpieczeństwa 

23  J. Barkowicz, op. cit., s. 14.
24  Wojska egipskie wspierane były przez oddziały jordańskie i syryjskie.
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Polski i pokojowej pracy naszego narodu polskiego, opowiadają się za agresorem, za 
burzycielami pokoju i za imperializmem”25. 

Było to niezgodne z przekonaniami znacznej części społeczeństwa. „Prestiżowa 
porażka ZSRR ucieszyła wielu Polaków i to nie tylko tych, którzy mieli żydowskich 
przodków. „Nasi Żydzi pobili ich Arabów”, tak witano się wówczas na ulicach 
polskich miast”26. 

6.   Ocena wydarzeń marcowych

 Tab. 9: Ocena wpływu Marca 1968 na przemiany polityczne w PRL (pytanie 12)
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Źródło: opracowanie własne

Nieco ponad 50% odpowiedzi nieprzeceniających wpływu Marca 1968 r. na dalsze 
przemiany w PRL koresponduje z oceną Jadwigi Staniszkis: „W dłuższej perspektywie 
wydarzenia marcowe nie miały większego znaczenia. Opozycja ukształtowała się 
dopiero kilka lat później, więc Marzec’68 nie był przełomowym momentem. Ludzie byli 
dość obojętni i nad tym, co się wydarzyło, przechodzili od porządku dziennego. Było to 
zjawisko masowe”27.

Nie do końca z tą oceną, ewidentnie socjologiczną i odnoszącą się do doraźnych 
skutków wydarzeń, można się zgodzić. Jeśli chodzi o bezpośredni wpływ, to tak, ale 
był też wpływ pośredni, oddziaływanie na świadomość, proces rozciągnięty w czasie. 
To właśnie pokolenie marcowe współprowadziło „rewolucję »Solidarności«”, o czym 
świadczą zarówno odpowiedzi na pytanie 11, jak i zbeletryzowane relacje zawarte 
w „Aneksie”. 

„Udział w protestach 1968 r. uformował pokolenie. Dziesiątki tysięcy studentów 
skandowało antyrządowe hasła, uciekało przed milicją, uczyło się wybierać swoich 
przedstawicieli, formułować żądania i budować polityczne programy. Wspólnie 
przeżywane emocje – oburzenie, nadzieja, euforia, strach – stały się doświadczeniem 
formacyjnym, determinującym podobieństwo politycznych wyborów w przyszłości. 
Podczas uniwersyteckich wieców i w obliczu policyjnych represji kształtowała się młoda 
polska inteligencja, dla której Marzec był nauką polityki i demokracji”28. 

25  Za:Marcowe cytaty, „Gazeta Wyborcza” („Ale Historia”), 2018, nr 9, s. 7.
26  P. Stachowiak, Szkody trudno oszacować, „Przewodnik Katolicki”, 2018, nr 9, s. 19. 
27  J. Staniszkis, Represje złamały moją karierę, „Rzeczpospolita” („Plus Minus”), 2018, nr 8, s. 8.
28  P. Osęka, To był szok absolutny! „Gazeta Wyborcza” („Ale Historia”), 2018, nr 9, s. 4. 
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Wszystko to na zasadzie przekornej reakcji było „przeżyciem pokoleniowym”. 
Z uczestników Marca 1968 r. oraz utożsamiających się z nim jego świadków, ukształtowała 
się generacja cały czas myśląca o zmianie i działająca na rzecz zmiany. Była to generacja 
w większości urodzona po II wojnie światowej i wychowana w określonej, dyskontującej 
tę wojnę rzeczywistości. „Właśnie pokoleniowa zmiana stanowiła wspólny mianownik 
dla protestów marcowych i tych, które odbywały się w tym czasie lub odrobinę później 
także na Zachodzie. Ale na tym podobieństwa się kończą. Wprawdzie studenci, 
którzy tłumnie manifestowali swoje niezadowolenie względem powojennego ładu 
na zachodnich uniwersytetach odwoływali się niekiedy w swoich hasłach do ideałów 
Marca, niejako łącząc oba te zjawiska, jednak powód wystąpienia był zgoła inny”29. 

Marzec 1968 r., jako wyraźne zanegowanie wielu cech systemu socjalistycznego 
rozpoczął proces jego demontażu. Rok 1956 r. był bowiem głównie „rewolucją 
w rodzinie”, choć oczywiście nie można umniejszać antyradzieckiego i upominającego 
się o chleb poznańskiego Czerwca 1956 r. czy upominającego się także o wolność słowa 
i suwerenność państwa Bydgoskiego Listopada 1956 r.30.

Marzec 1968 r. był wyjątkowy, bo wszystkie dotychczasowe i późniejsze protesty 
miały jednak podłoże socjalno-ekonomiczne. Dlatego też objął stosunkowo wąską 
grupę uczestników (studenci i inteligencja), podczas gdy większość społeczeństwa 
przypatrywała mu się, ale raczej biernie, kibicująco. Większość traktowała to jako 
rozgrywkę na poziomie elit. Niemniej z owego życzliwego „kibicowania”, zrodziły się 
po latach postulaty ideowo-demokratyzacyjne w Sierpniu 1980 r. Spoiwem tych dwóch 
wydarzeń było bowiem dążenie do wolności – czy to w sferze społeczno-politycznej 
czy symbolicznej. Ideowo-demokratyzacyjną część postulatów sierpniowych 
wyartykułowali wcześniej bezpośrednio lub pośrednio uczestnicy Marca 1968 r., którzy 
w 1980 r. wystąpili głównie jako doradcy protestów robotniczych, łącząc tym samym 
robotników z inteligencją w wielki ruch emancypacyjno-wolnościowy „Solidarność”. 
Taka też była taktyka Komitetu Obrony Robotników, który też można potraktować jako 
owoc Marca.

Marzec 1968r. był pierwszym buntem na wprost przeciwko socjalizmowi w wydaniu 
radzieckim, gdyż dotychczasowe bunty były raczej przeciwko dyktatowi ZSRR. 
Upomniano się przede o „zawieszenie” przez komunizm radziecki praw człowieka 
i  obywatela. Po wojnie dla większości Polaków umęczonych terrorem faszystowskim 
najwyższą wartością była Polska. Nie zastanawiali się oni „czy Polska jest socjalistyczna, 
kapitalistyczna czy jeszcze inna. Była, i to było najważniejsze”31. Czuło się jednak dyktat 
ZSRR i to drażniło tradycyjną, polską strunę niepodległościową. „Samodzielność polskich 
komunistów tuż po wojnie ograniczała się do szczebla powiatowego. Wszystko, co było 
wyżej, znajdowało się w rękach Moskwy albo ludzi, którzy zostali stamtąd wysłani. 
W Biurze Politycznym, wojsku i urzędach bezpieczeństwa żadnej samodzielności nie było. 
Nawet gdyby była jakaś inicjatywa, to wszystko i tak zatwierdzić trzeba było w Moskwie. 
Najmniejsze nieposłuszeństwo można było przepłacić życiem”32. Polska władza 
z ramienia Moskwy jakby przerzuciła swoje zniewolenie na społeczeństwo. Wzorowała 
się na mechanizmach zniewolenia stosowanych w ZSRR. W 1968 r. skala zniewolenia 
przekroczyła granicę spolegliwości ówczesnego społeczeństwa, tym bardziej, że po 
ustaniu w 1956 r. terroru bezpośredniego większość Polaków znów uwierzyła w wolność 
i demokrację. Ponadto w aktywne życie wkroczyły pokolenia, które nie doświadczyły ani 

29  S. Woźniak, „Inny Marzec” 50 lat później, „Tygodnik Solidarności”, 2018, nr 10, s. 25.
30  S. Pastuszewski, Bydgoski Listopad 1956, Bydgoszcz 1996.
31  I. Rakowski-Kłos, J. A. Wlazło, Człowiek, który odkrył zbrodnię, „Gazeta Wyborcza” („Ale Historia”), 

2018, nr 3, s. 6.
32  N. Iwanow, J. Krzyk, Siodłane krowy, czyli jak wprowadzano w Polsce komunizm (wywiad), „Gazeta 

Wyborcza” 2017, nr 52, s. 3.
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wojny, ani represji stalinowskich, a więc były z racji swoistej „ignorancji” odważniejsze. 
Na to też wskazują rozmówcy wywiadów przeprowadzonych podczas badania. 

Ocena reakcji Kościoła rzymskokatolickiego na wydarzenia marcowe przyniosła 
dominację odpowiedzi: „Nie było żadnej reakcji, Kościół nie narażał się władzy” 
(19,12%). 10,29% respondentów oceniło tę relację jako niewłaściwą, a 17,05% jako 
właściwą. Można stwierdzić, że były to odpowiedzi przemyślane, gdyż aż 52,94% 
respondentów nie zareagowało na to pytanie, bądź stwierdziło, że „nie ma zdania”. 
Spośród odpowiadających aż 62,50% negatywnie oceniło reakcję Kościoła. K64 
potraktowała sprawę racjonalnie, twierdząc, że „Kościół postąpił słusznie, bo jest on od 
służenia wiernym a nie do polityki”.

Przekonanie większości respondentów o niewłaściwym stosunku bądź bierności 
Kościoła rzymskokatolickiego należy zestawić z ewidentnymi, choć niezbyt znanymi 
opinii publicznej faktami. W prasie konfesyjnej utarła się narracja, że „Kościół nie stanął 
na barykadach. Biskupi w sposób, lecz spokojny i umiarkowany wzięli w obronę zarówno 
aresztowanych studentów (…), jak i prześladowanych za »żydowskość« współobywateli. 
Apelowali o sprawiedliwość bez konfrontacji, nie krytykując wprost samej władzy”33, 
co przez bardziej radykalną część społeczeństwa pamiętającą zdecydowaną postawę 
hierarchii kościelnej w czasie Millenium–Tysiąclecia zostało odebrane z zaskoczeniem.

Episkopat przyjął trzy dokumenty na temat wydarzeń marcowych: Słowo 
Episkopatu Polski o bolesnych wydarzeniach z 21 marca i Słowo Episkopatu Polski 
o  wydarzeniach marcowych z 3 maja oraz list do rządu z 21 marca, napisany przez 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego34. W Słowie z 21 marca 1968 r., które dotyczyło 
wystąpień społecznych, „biskupi upominali się o prawa »należne każdej osobie 
i społeczeństwu«, rozwiązywanie spraw dzielących ludzi na drodze dialogu, a nie siły, 
a w liście do rządu domagali się uwolnienia aresztowanych i więzionych uczestników 
społecznych protestów, przypominając, że: »Pałka gumowa nigdy nie jest argumentem 
dla wolnego społeczeństwa«35. W tych dokumentach nie było natomiast nic na temat 
fali antysemityzmu, która wybuchła po rozpoczęciu wojny izraelsko-egipskiej 
w 1967 r., a wykorzystana została do przeprowadzenia czystek w partii i instytucjach 
państwowych. Ten brak wynikał z obawy, że władze partyjno-państwowe mogą głos 
episkopatu zmanipulować i wykorzystać przeciw Kościołowi. Nie bez znaczenia było 
i to, że niemała część osób żydowskiego pochodzenia usuwanych ze stanowisk w latach 
pięćdziesiątych XX w. i później, zaangażowana była w walkę z Kościołem. (...) W sumie 
żadnego ofi cjalnego głosu episkopatu w sprawie fali antysemityzmu nie było, co m.in. 
krytykowano na Zachodzie, np. w paryskiej »Kulturze«. Ale za to kardynał Stefan 
Wyszyński wziął stronę Izraela przy okazji wojny siedmiodniowej. Niemniej prymas 
zabrał publicznie głos w sprawie fali antysemityzmu. Jest to głos znaczący, a dotąd był 
mało czy w ogóle nieznany. Mowa o homilii, którą wygłosił 11 kwietnia 1968 r. w Wielki 
Czwartek, w katedrze św. Jana w Warszawie. Prymas odniósł się w niej do – jak to nazwał 
– »widowiska nienawiści«”, jakie tego dnia odbyło się w Sejmie. Był to sąd nad posłami 
»Znaku«, którzy miesiąc wcześniej, solidaryzując się ze studentami – uczestnikami 
zajść, zgłosili poselską interpelację w tej sprawie. Prymas wstrząśnięty wydarzeniami 
w Sejmie, wylewem nienawiści w życiu społecznym, przypominał w katedrze podczas 
wieczornego nabożeństwa o Chrystusowym prawie miłości, które winno kształtować 
stosunki społeczne i relacje międzyludzkie. Prawo miłości winno zastąpić wszelką 

33  J. Markowicz, Jak inteligent zamienił się w Żyda, „Przewodnik Katolicki”, 2018, nr 9, s. 55. 
34  Drugie Słowo, też redagowane przez Karola Kardynała Wojtyłę, w ogóle nie zostało rozpowszechnione. 

tłumaczono to zmiennością wydarzeń i nowymi okolicznościami, które „wymagają poważniejszego 
namysłu”. Taktykę tę bez wątpienia można zaliczyć do koniunkturalnej. 

35  E.K. Czaczkowska, Zapomniane przesłanie Prymasa, „Rzeczpospolita” (Plus-minus), 2018, nr 8, 
s.15.
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nienawiść, także rasową (…). Tylko w kontekście prawdziwej wersji homilii kardynała 
Wyszyńskiego z 11 kwietnia 1968 r. zrozumiałe stają się podziękowania rabina Zew(a) 
Wawa(y) Morejno, który w maju 1968 r. a później osobiście w 1971 r., wyraził wdzięczność 
prymasowi, »który w ciężkiej dla nas chwili podniósł swój głos protestu przeciwko 
szerzeniu nienawiści i niestrudzenie nawołuje do miłości, do pojednania i konsolidacji 
narodu«. Zauważył jednak, że dobrze by było, aby »te szlachetne słowa w  obronie 
uciśnionych wypowiedziane zostały w bardziej wyrazistej formie, bo nie wiadomo, czy 
dociera do wszystkich (…), że ostre potępienie rasizmu dotyczy właśnie oczernianej 
w czambuł” ludności żydowskiej w Polsce«36.

Pełna rezerwy, bardzo wstrzemięźliwa postawa hierarchii kościelnej wynikała 
zapewne z wiedzy, że reakcja władz na spontanicznie wystąpienia marcowe, też 
zainspirowane przez młodzież wywodzącą się z socjalistycznego establishmentu 
(„komandosi”), przerodziła się w rozgrywkę wewnątrzpartyjną, a potem operację 
socjotechniczną mającą na celu zyskanie społecznego poparcia, którego ofi arą stali 
się Żydzi (fi gura biblijnego „kozła ofi arnego”). Kościół, który dwa lata wcześniej, 
głównie za sprawą Wielkiej Nowenny i Millenium, zdobył silną pozycję w specyfi cznym 
kondominium w zakresie oddziaływania na społeczeństwo (walka o „rząd dusz”), 
nie chciał naruszać tej wahliwej w końcu równowagi, obawiając się też reakcji na 
słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który po wybuchu wojny arabsko-izraelskiej 
w czerwcu 1967 r., „podczas kazania w akademickim kościele św. Anny w Warszawie, 
zapewniał o modlitwie za bratni naród żydowski – który jak każdy inny naród – ma 
prawo do niepodległości”37. 

Kościół miał się za rzecznika całego narodu, głównie jego niższych warstw, 
a wydarzenia marcowe, choć per saldo dotyczyły całego narodu, to jednak bezpośrednio 
zaangażowana w nie była inteligencja, w tym młodzież studencka oraz establishment 
polityczny. Robotnicy i chłopi zachowali się biernie, a nawet w pewien sposób, nie 
zawsze milczący, poparli akcję władz przeciwko naruszającym ład i porządek. Wyjątkiem 
od tej zasady była młodzież robotnicza, co świadczy o generacyjnym charakterze 
buntu38. „Dziś już wiemy, że w Marcu do studentów przyłączyła się młodzież ze 
szkół ponadpodstawowych i młodzi robotnicy, których zatrzymano o 50% więcej niż 
studentów. Spośród robotników niemal wszyscy mieli mniej niż 30 lat. Mało tego do 
ulicznych starć doszło w co najmniej czterech miastach, w których nie było wówczas 
szkół wyższych: Bielsku-Białej, Legnicy, Radomiu i Tarnowie”39. 

36  E. K. Czaczkowska, Zapomniane przesłanie prymasa, „Rzeczpospolita” („Plus Minus”), 2018, 
nr 8, s. 15. Autorka sugeruje, że w wydanym w 1990 r. przez Ośrodek Dokumentacji i Stosunków 
Społecznych zbioru kazań Prymasa, treść owego kazania została sfałszowana poprzez opuszczenie 
słów o „odnowionym rasizmie”, lecz nie bierze pod uwagę faktu, że Prymas mógł przygotować 
dwie wersje, o czym pośrednio dowodzi dokumentacja z posiedzeń Komisji Głównej i posiedzeń 
plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w 1968 r. Opuszczony fragment znajduje się natomiast 
w książce Adama Michnika z 1977 r. „Kościół, lewica, dialog”.

37  J. Markowicz, op. cit., s. 55.
38  Unikając pejoratywnego zabarwienia tego pojęcia, była to w większości młodzież, którą ówczesna 

władza nazywała chuliganami. Jest to godne głębszych analiz zjawisko społeczne lat przede wszystkim 
1945-1970, które rodowód swój bierze z demoralizacji wojennej i anarchistycznej sytuacji w Polsce 
w pierwszych latach po II wojnie światowej. Robotniczy „chuligani” reprezentowali, wiążącą się 
z ich wiekiem, postawę buntu pokoleniowego i frustracji wynikłej z ich mizernej sytuacji bytowej. 
Nie znaczy to wcale, że do ich światopoglądu nie przenikały ideały wolności i demokracji, lecz nie 
były one bardzo często ani zrozumiane ani zinternalizowanie. Świadczy o tym bardzo popularne 
w  tych kręgach śpiewy pierwszej strofy Międzynarodówki zaczynających się od słów: „Wyklęty 
powstań ludu ziemi…” Tzw. „chuligani” czynnie uczestniczyli po stronie antysocjalistycznych 
buntów Bydgoskiego Listopada 1956 r. i Grudnia 1970 r. Do buntów tych przyłączały się też 
„elementy przestępcze”. 

39  J. Eisler, Ł. Lubański, To nie była walka klas, „Rzeczpospolita” („Plus Minus”), 2018, nr 8, s. 7.
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Nie ulega też wątpliwości, że inaugurujące Marzec 1968 wystąpienia przeciwko 
cenzurze i wołania o wolność twórczą nie mieściły się w światopoglądzie 
tradycjonalistycznej jeszcze hierarchii kościelnej. Ona jako zbiorowy pasterz ludu była 
święcie przekonana, że nie wszystko można wszystkim mówić. Cenzura kościelna, czyli 
Indeks ksiąg zakazanych (Index librorum prohibitorum) istniał jeszcze do 14 czerwca 
1966 r. W tradycjonalizmie chrześcijańskim mieściła się też doktrynalnie uzasadniona 
niechęć do Żydów jako wrogów Chrystusa. Osłabienie tej niechęci, czyli odejście od 
doktryny zbiorowej odpowiedzialności Żydów za śmierć Chrystusa nastąpiło dopiero 
na Soborze Watykańskim II (11 października 1962 –  8 grudnia 1965), lecz odnowa 
posoborowa była w Polsce poważnie, za sprawą owego tradycjonalizmu, opóźniona. 

Respondenci wyraźnie eksponując bierność hierarchii kościelnej wobec Marca 
1968 r. „zapewne nie znali owych dwóch „pomarcowych” (21 marca i 3 maja) wystąpień 
biskupów, gdyż pierwsze, które miało być czytane 24 marca nie dotarło do wszystkich 
diecezji i było w zasadzie czytane tylko w dużych ośrodkach akademickich. Poza tym 
liczne konfesyjne środki przekazu, pisząc później o ukrytych – jak się okazuje – 
działaniach hierarchii kościelnej w marcu 1968 r., nie są zbyt popularne wśród katolików, 
którzy w większości nie pogłębiają swojej wiedzy o Kościele.

Spośród świadków wydarzeń, 11,11% pozytywnie oceniło reakcję Kościoła, 12,96% 
negatywnie, a aż 24,06 % stwierdziło, że „nie było żadnej reakcji, Kościół nie narażał 
się władzy”. Wysoki procent negatywnych ocen przy wysokim odsetku (48,13%) 
odpowiedzi typu „nie mam zdania”, czyli odpowiedzi rozważnych lub braku odpowiedzi 
świadczyć może, że większość (ponad 80%) świadków tamtych wydarzeń, doceniając 
dotychczasowe starania Kościoła o zmianę sytuacji w Polsce, miała w stosunku do niego 
znacznie większe oczekiwania. Zapewne część odpowiedzi na to pytanie została też 
nacechowana światopoglądowo. Zawierała osobisty stosunek do wiary chrześcijańskiej 
lub Kościoła jako takiego, a nie wynikła z chłodnej analizy faktów. Analizy takiej dokonał 
jednak M67, pisząc: „Kościół nie jest instytucją jednolitą. Tak zresztą jest i dziś. Dzielę 
go na część ewangeliczną i czysto werbalną, praktyczną (można nawet powiedzieć 
biznesową). Pierwszą reprezentowali posłowie »Znaku«, drugą proboszczowie, dla 
których było wszystko jedno. Prymas, będący w mocnym konfl ikcie z władzą od 1965 r., 
sprawę traktował instrumentalnie jako przedmiot jej osłabiania. Tak to widzę teraz 
– z oddalenia. Wtedy w takie tematy nie wchodziłem. Wydawało mi się, że można 
łączyć wiarę w Boga i socjalizm. Nawet kupowałem »Walkę Młodych«, wtedy czołowy 
taran antysyjonistyczny. Wiem teraz, że ta akcja torowała drogę awansu młodszego 
pokolenia działaczy – tych wyrośniętych z organizacji młodzieżowych (ZMS, ZMW, 
ZHP)”. Podobnie problem ten, zastrzegając, że „jest on skomplikowany”, przedstawił 
M68 pisząc, że „posłowie »Znaku« zachowali się najwłaściwiej, a księża – jeśli chodzi 
o nagonkę antysemicką – różnie”. Nie ulega jednak wątpliwości, że hierarchia Kościoła 
rzymskokatolickiego przyjęła w ówczesnym czasie postawę bardziej polityczną niż 
chrześcijańską. Przede wszystkim – uważając, że na dłuższą metę jest to dobre dla 
Kościoła i narodu – dbała o zachowanie wywalczonej w okresie obchodów Milenium–
Tysiąclecia silnej pozycji w kondominium „rządu dusz”.

7.   Wnioski
Omówione wyżej badanie pamięci społecznej objawiło jej znaczne niedobory, a być 

może tylko jej specyfi kę. Większość respondentów to ludzie, dla których wydarzenia 
marcowe nie były ich doświadczeniem. Odnoszą się jednak do nich z estymą, choć 
nie zawsze je rozumieją. Pojmują je hasłowo, gubią się w szczegółach. M67 napisał: 
„Wiedza o tym ważnym dla naszego pokolenia epizodzie jest nikła. Podczas moich 
rozmów spotkałem osoby, które pomyliły je z wydarzeniami grudniowymi 1970 r. 
Trzeba przyznać, że tak naprawdę historią interesują się sami historycy, a nie zwykli 
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zjadacze chleba. To jest zapewne przyczyna komicznych wpadek adeptów na wyższe 
uczelnie. Zresztą nie tylko, bo i wielu polityków. Do społeczności dochodzą tylko 
te wątki, które są najmocniej akcentowane w bieżącej publicystyce, np. »wyklęci« 
wypierający w cień nawet AK”. 

Pamięć społeczna w znacznym stopniu kształtuje się w efekcie działalności takich 
instytucji, jak nauka, oświata, środki społecznego przekazu, obecność w przestrzeni 
publicznej artefaktów rzeczowych. O tym, że w stosunku do wydarzeń marcowych 
aktywność tych instytucji jest za mała przekonanych jest 46,43% respondentów. 
O  7  punktów procentowych wyższy odsetek kobiet niż mężczyzn wskazujących na 
niedobór informacji potwierdza – wykazaną zresztą w całym badaniu – niższą wiedzę 
o wydarzeniach marcowych w grupie kobiet, a także mniejsze ich zainteresowanie 
publikacjami naukowymi i publicystycznymi na ten temat. 6% więcej kobiet niż 
mężczyzn wybrało wariant odpowiedzi „nie mam zdania”. Jeśli chodzi o całą 
populację, to ten wariant wybrało oraz nie udzieliło w ogóle odpowiedzi na to pytanie 
aż 46,43%. Potwierdza to przedstawione wyżej rozeznanie o braku zainteresowania 
historią znacznej części społeczeństwa, choć przecież nieźle, przynajmniej formalnie, 
wykształconego (por. ryc. 1–3).

Tabela 10: Odpowiedź na pytanie: Czy przekaz publiczny o Marcu 1968 jest obecnie wystarczający? 
(pytanie 13)
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Źródło: opracowanie własne

Po wydarzeniach marcowych ukształtowała się swoista wspólnota idei i wartości, 
która w świadomości społecznej trwa, mimo że aktorzy Marca 1968 naturalną 
koleją rzeczy schodzą ze sceny. Rok 1968 „wciąż trwa”, żyjemy bowiem w świecie 
będącym konsekwencją zainicjowanych wówczas przemian świadomości. Dotyczy 
to przede wszystkim pokoleń związanych życiem bądź świadomością z Polską 
Ludową. Pokolenia najnowsze, o ile dowiadują się o Marcu 1968 z podręczników 
czy mediów, bardzo często nie rozumieją tych wydarzeń, choć niektórych ich 
przedstawicieli fascynuje mit młodości i walki o wolne słowo. Marzec 1968 może być 
ponadczasowym mitem–wzorcem dla kolejnych pokoleń. Może być ponadczasową 
wspólnotą ideowo-emocjonalną, swoistym „karnawałem wiosny”, także 
w  metaforycznym tego terminu znaczeniu. Dowodzą tego przeprowadzone badania.
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8.   Aneks
Wybrane wspomnienia bezpośrednich uczestników Marca 1968 r.
M 67
Wydarzenia marcowe były bardzo istotne z punktu widzenia naszego i kilku 

sąsiednich roczników. Dla nas, wychowywanych w duchu realnego socjalizmu była 
to pierwsza kompromitacja ideologii. Dla roczników wcześniejszych było to zapewne 
rozgromienie „Po Prostu”.... Zaangażowaną młodzież, miast argumentami, waliło się 
pałami po łbach. W miejsce internacjonalistycznego braterstwa ludów nastąpiła wściekła 
nagonka na Żydów, skrywana przez centralnych polityków walką z syjonizmem, ale na 
dole w wykonaniu „ciemniaków” już jawnie antysemicka. 

Akurat wiosną 1968 r. byłem w klasie maturalnej naszego prowincjonalnego liceum. 
Klimaty były takie jak u Marka Piwowarskiego. O zaburzeniach studenckich dowiedziałem 
się od naszej bibliotekarki, podsłuchującej Wolną Europę. Oczywiście, wywołały moje 
zdziwienie, że w państwie edytującym miliony egzemplarzy Adama Mickiewicza, cały 
czas będących lekturami szkolnymi, może być on źle widziany... Potem były publikacje 
prasowe np. w „Życiu Literackim” Władysława Machejka i  komentarze telewizyjne, 
całkowicie wypaczające rzeczywistość. Oczywiście oglądałem w TVP ględzenia 
Władysława Gomułki. Najbardziej zapamiętałem atak na Pawła Jasienicę za Narewkę. 

Prawdziwy niesmak wywołał dopiero wiec urządzony pod koniec kwietnia (z takim 
opóźnieniem działały doły) w sali gimnastycznej naszej szkoły. Na wydzielonej trybunie 
perorował nieskładnie wiceprzewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, 
a  sekundował mu geograf, znany z aktywności krajoznawczej, organizator kółka 
turystycznego, raczej lubiany. Potem szybko awansował na dyrektora. Skupiliśmy się 
wokół pani Pinskier, ponad siedemdziesięcioletniej naszej germanistki, która jako 
Żydówka–katoliczka cudem przeżyła Holocaust. To był z naszej klasy taki odruch 
solidarności. To ku niej biegły spojrzenia z prezydium... Było mi wyjątkowo przykro. 
Wiec chyba osiągnął taki skutek, jak panowie z PPRN namawiający nas – maturzystów 
do szkół wojskowych. Tak nas z wielkim zaangażowaniem namawiali, takich używali 
argumentów, że ci, którzy nawet tam się wybierali, zrezygnowali... Na studia 
wskutek rejonizacji dostałem się do Warszawy i dopiero wówczas od „kombatantów” 
dowiedziałem się o przebiegu uniwersyteckiego wiecu, o wyciąganiu z tłumu dziewcząt 
i niemiłosiernym pałowaniu. O oblężeniu gmachów uniwersyteckich itd. itp. Czytałem 
wpisy w ubikacjach: „Kto nie z Mieciem, tego zmieciem”, „Chcecie Polski od morza 
do morza, zgoda – na wyspie Wolin”... Zacząłem krytycznie patrzeć na nasze życie 
polityczne. Należałem do rocznika, który starał się w  politykę nie wchodzić, może 
dlatego jest taki urodzajny w autentycznych profesorów. Jeszcze bodaj w 1970 r. 
odwiedził mojego „współspacza” w akademiku (dziś księdza) Antoni Macierewicz. 
Zapowiadał powołanie komitetu badań zbrodni marcowych. Ale o tej inicjatywie już 
więcej nie słyszałem.

Chyba jako polityk jest konsekwentny do dziś. Zapowiada coś, czego nie realizuje.
M 72
Wydarzenia w Gdańsku nie odbiegały w swej dramaturgii od wydarzeń w innych 

pozawarszawskich ośrodkach akademickich. Można jednak również mówić o ich 
specyfi ce, na którą składały się m.in.: nieudane wystąpienie ówczesnego I sekretarza 
KW w Gdańsku Stanisława Kociołka na wiecu, który odbył się w hallu gmachu głównego 
Politechniki Gdańskiej we wtorek 12 marca. Była to chyba jedyna w kraju próba 
zorganizowania wiecu, na którym studenci pragnęli wyjaśnić robotnikom prawdziwą 
intencje swych protestów i wystąpień wyjątkowo długie i dramatyczne zmagania 
między demonstrantami i milicją na ulicach Gdańska Wrzeszcza w piątek 15 marca. 
W  zamieszkach tych uczestniczyło najwięcej jeśli idzie o frekwencję w kraju około 
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20.000 osób. Prym wiedli studenci Politechniki Gdańskiej: Ryszard Konieczko, Zbigniew 
Mówka, Jan Wyrowiński. Pierwszy z nich, spontanicznie wyłoniony w czasie wiecu we 
wtorek 12 marca na jednego z przywódców studenckich, uznawany był przez władze, 
obok asystenta Wydziału Łączności Biernasia, za „głównego, prowodyra” zajść na 
Wybrzeżu. Zatrzymany 1.04.1968 r. przez SB, został zwolniony po kilkumiesięcznym 
pobycie w areszcie. 

M 71
Studiowałem na Politechnice Łódzkiej – 2 rok studiów. Z nasłuchów radiowych 

i  innych źródeł wiedzieliśmy o brutalnym rozpędzeniu demonstracji studenckich 
8 i 9 marca w Warszawie. W Łodzi pierwsze studenckie wystąpienia miały miejsce 
11 marca na Uniwersytecie Łódzkim. Istniała ciągła komunikacja między Uniwersytetem 
a Politechniką. Wreszcie ze strony „aktywistów” nadszedł sygnał do protestu. Studenci 
P[olitechniki] Ł[ódzkiej] uznali, że działania władz są bezprawne i propaganda 
zakłamuje opis sytuacji. Stąd bardzo popularne wśród nas hasło: „Prasa kłamie”. 
Informacja o planowanym wystąpieniu dotarła głównie do akademików. Na hasło do 
strajku okupacyjnego w dniu 21 marca zareagowaliśmy biorąc ze sobą koce i coś do 
jedzenia i udaliśmy się na teren uczelni. 

Były przemówienia wyjaśniające powody strajku – kto personalnie jego teraz nie 
potrafi  odtworzyć. Duża grupa ok. 1.000 osób przeszła z kocami do jednej z aul na wydziale 
włókiennictwa. Nastąpiła interwencja rektora, który zapewniał, że na teren uczelni 
nie wejdą żadne siły porządkowe. Następnego dnia odbył się w głównej auli (Wydział 
Mechaniczny) masowy wiec. Odczytywano rezolucje studenckie z OT i PT. „Dołączyli” się 
studenci z Wojskowej Akademii Medycznej, przekazując tekst pt. „Prasa kłamie”. Miałem 
zaszczyt przeczytać go publicznie na wiecu. Spotkał się on z aplauzem zebranych. Po 
południu na zalecenie głównych organizatorów protestów wróciliśmy do akademików. 

Nie pamiętam nazwisk studentów – organizatorów protestu. Na „szeptakach” 
i  informacjach mówiono, że byli to studenci pochodzenia żydowskiego o niemiecko 
brzmiących nazwiskach40.

Przez parę dni zajęcia na uczelni były zawieszone. 
Około 2 tygodnie po proteście i spacyfi kowaniu sytuacji na uczelniach w kraju, 

dowiedzieliśmy się, że kilkunastu studentów – aktywnych uczestników protestu na 
Politechnice zostało powołanych do wojska na dwumiesięczne ćwiczenia41. Kilkaset 
studentów Politechniki udało się wieczorem na dworzec kolejowy Łódź Kaliska. 
Gdy mieli odjeżdżać, żegnaliśmy ich serdecznie, dodając otuchy, wykrzykując hasła 
antypaństwowe. Na peronie i w wagonach „działali” SB-cy w ubraniach cywilnych, 
wykonując fotografi e zebranym. Gdy zorientowaliśmy się, to na hasło: „Łapać szpicli 
i niszczyć sprzęt!” część studentów ruszyła w pościg za nieproszonymi gośćmi. Jednak 
tym, chyba trzem, „fotografom” udało się zbiec na zaplecze dworca. Pociąg (zdaje się, 
że do Olsztyna) odjechał. Wróciliśmy do akademików.

Nie miałem żadnych przykrości z racji wystąpienia na wiecu protestacyjnym, tylko 
w czasie egzaminu z technologii materiałów elektrycznych w czasie czerwcowej sesji, 
przepytujący mnie doc. Tadeusz Luty z sarkazmem stwierdził, że – „na wiecach to 
potrafi ę ładnie mówić, a z jego przedmiotu to mi gorzej idzie”. W efekcie zaliczyłem 
ocenę dostateczną.

40  Prawdopodobnie informacje te upowszechniała Służba Bezpieczeństwa w ramach rozpoczętej już 
publicznie kampanii antysemickiej, która w wojsku trwała od 1964 r.

41  Ćwiczenia te w formowanych na wzór batalionów karnych jednostkach przybierały częstokroć 
postać świadczonej na rzec państwa pracy np. w leśnictwie. Relegowanych z  uczelni studentów 
powołanych do odbycia obowiązkowej służby wojskowej kierowano do konkretnie wyznaczonych 
jednostek, przygotowanych do ich przyjęcia, mających za zadanie ich „właściwe uformowanie”. 
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K 69
W marcu 1968 r. miałam 19 lat i byłam studentką drugiego roku Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu. Nie darzyłam miłością socjalizmu i partii, które wciskały się 
w życie jak tylko mogły. Teraz, po latach, zastanawiam się skąd ta niechęć i znajduję 
kilka przyczyn. W Poznaniu pamiętano Czerwiec 56, zabitych, rannych i represje wobec 
strajkujących. Przez wiele lat, podczas każdej wizyty premiera Józefa Cyrankiewicza, 
który w 56 roku „podnoszącym rękę na władzę ludową” groził obcięciem ręki, gwizdano 
i chowano za siebie ręce, by przypomnieć te haniebne słowa. Z roku 1956, choć byłam 
wtedy dzieckiem, doskonale pamiętałam czołgi na ulicach, strzały i przerażenie. Takich 
rzeczy się nie zapomina.

Drugim, już nie tragicznym, ale groteskowym wydarzeniem, były obchody Tysiąclecia 
Chrztu Polski, które z polecenia Władysława Gomułki, pierwszego sekretarza PZPR, 
zorganizowano w Poznaniu, równolegle do uroczystości kościelnych i  w tym samym 
terminie. Ludzie, pędzeni na państwowe uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego (o 
rocznicy chrztu nie było mowy), porzucali szturmówki, transparenty i biegli na Ostrów 
Tumski, do Katedry, by uczestniczyć we mszy i  wysłuchać kazania prymasa Stefana 
Wyszyńskiego42. Kontrast między wielowiekową tradycją Kościoła a prymitywnymi 
rytuałami socjalistycznej władzy był uderzający43. Do partii zniechęcała też propaganda 
– prostacki język partyjnych kacyków, wielogodzinne, monotonne, przemówienia 
Władysława Gomułki i zaciekła walka z Kościołem. Władza twierdziła, że żyje się coraz 
lepiej, ale wystarczyło się dookoła rozejrzeć, by dostrzec beznadzieję i biedę. Chodziłam 
w dziurawych butach i nie stać mnie było na zimowy płaszcz, mimo że dorabiałam 
udzielając korepetycji. Nasłuchałam się na rodzinnych uroczystościach wspomnień 
ciotek, pamiętających życie w  przedwojennej Polsce i politykowania wujów. Oni nie 
znosili „komuny” i byli dla mnie bardziej wiarygodni niż propaganda.

Jeszcze jedna okoliczność skłoniła młodzież (także i mnie) do masowego udziału 
w  protestach roku 1968. Byliśmy jednym z ostatnich roczników wychowanych 
w  duchu romantycznym – w liceum uczyli jeszcze przedwojenni nauczyciele, którzy 
przypominali powstania, omawiali „Dziady” (także III część), „Kordiana” „Pana 
Tadeusza”. Te lektury wsączały w nas niechęć do Rosji jako zaborcy, budziły potrzebę 
walki i romantycznych czynów. 

W roku 1968 Polskę obiegła wieść, że w Warszawie w Teatrze Narodowym cenzura, 
po paru spektaklach, zakazała wystawiania III części „Dziadów” (rolę Konrada 
grał mój ulubiony aktor Gustaw Holoubek). Mówiono, że w Warszawie przeciwko 
cenzurze protestują studenci. „Wolna Europa” wymieniała nazwiska Jacka Kuronia, 
Adama Michnika i Henryka Szlajfera (nic nam one nie mówiły). Protesty dotarły 
do Poznania. Jadąc na uczelnię zauważyłam grupę studentów i transparenty przed 
Uniwersytetem Adama Mickiewicza, żądające zniesienia cenzury i przywrócenia 
„Dziadów”. Przemawiali młodzi ludzie. Milicja nie reagowała. Z koleżanką 
przyłączyłyśmy się do zgromadzenia i co dzień chodziłyśmy na Plac Mickiewicza, 
słuchać coraz ostrzejszych wystąpień. Rodzice odwodzili nas od demonstrowania, 
tłumacząc, że młodzież jest wykorzystywana do wewnątrzpartyjnych rozgrywek. 
Manipulują wami partyjne gangi – ostro mówiła ciotka. Ostrzegali profesorowie na 
uczelni, ale kto, by tego słuchał! Upojeni wolnością, wreszcie mogliśmy wykrzyczeć 
swoją niechęć i mieć nadzieję na zmiany. Nie pamiętam, którego dnia uderzyła 
milicja i ZOMO. Otoczyły nas milicyjne budy i zomowcy w hełmach uzbrojeni w 

42  Władysław Gomułka nie używał słowa „prymas”. Nazywał Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
„kierownikiem Episkopatu”.

43  Parę lat temu rozmawiałam z inżynierem, który wtedy kierował budową ołtarza. Milicja, by 
uniemożliwić prace, zablokowała wjazd i wyjazd na Ostrów Tumski (na wyspę prowadzą dwa 
mosty). Materiały na budowę przetransportowano Wartą pod osłoną nocy.
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długie pałki. Przerażający widok. Ruszyli w   tłum, bijąc zaciekle i wciągając do 
samochodów demonstrantów. Nie zapomnę dziewczyny wleczonej za włosy po ziemi 
przez dwóch osiłków. Krzyczała strasznie. Z koleżanką udało nam się uciec do naszej 
uczelni i zabarykadować w ubikacji. Z  korytarza dobiegały krzyki i  odgłosy pogoni 
(zomowcy wpadli do budynku – co było pogwałceniem prawa). Krążyły opowieści, 
o pobiciu pracowników naukowych i  profesorów Partia szalała. Rozpoczęły się 
aresztowania. W zakładach pracy, na ulicach zwoływano przymusowe zebrania 
i  masówki. Robotnicy (niektórzy nie wiedzieli o co chodzi) odczytywali wręczone 
im przemówienia, w których odżegnywano się od „rewizjonistów” i „syjonistów”. 
Wśród organizatorów strajku było wiele osób narodowości żydowskiej – dało to 
pretekst do antysemickich czystek w rządzie, na uczelniach, redakcjach, w wojsku 
(walka o władzę trwała w najlepsze, pozbywano się konkurentów).

Na Akademii Ekonomicznej, podobnie jak na innych uczelniach, zwołano 
w  auli wiec studentów i potępiono zamieszki. Jedynym profesorem, który miał 
odwagę zrozumieć młodych ludzi był profesor Zbigniew Zakrzewski. Oficjalnie, 
na wiecu wystąpił w naszej obronie, co było wtedy aktem dużej odwagi. Z mojego 
najbliższego otocznia nikogo nie aresztowano i nie relegowano ze studiów. Z innego 
wydziału wydalono (i chyba skazano) Marka Chełminiaka. Nie znałam Marka 
bliżej, ale doskonale go pamiętam i nieraz się zastanawiałam jakie były jego dalsze 
losy. W następnych latach, stopniowo na emerytury odchodzili starzy, wspaniali 
profesorowie, ich miejsca zajmowali ludzie nijacy – karierowicze, przysłowiowi 
marcowi docenci (były oczywiście wyjątki).

Inną reperkusją protestów i formą nagonki na studentów były przymusowe 
praktyki robotnicze, obozy pracy, jak je nazywaliśmy. Moją studencką grupę, 
wywieziono do pegeerowskiej wsi Błocko i co dzień, rano transportowano do lasu. 
Wyrywaliśmy chwasty w szkółce leśnej. Po 2 tygodniach więziennego wiktu, ciężkiej 
pracy i mycia się pod pompą od dalszej mordęgi wybawiło mnie zapalenie oskrzeli.

Marzec 1968 r. utwierdził mnie w niechęci do partii i komunizmu. Zobaczyłam 
brutalność władzy, która nie cofnie się przed niczym, zobaczyłam jej zakłamanie 
i manipulacje. Kiedy powstała „Solidarność” od razu do niej wstąpiłam.

Marzec, jak bumerang, wrócił do mnie w stanie wojennym. W czasie przesłuchań 
przed komisją weryfikującą dziennikarzy, redakcyjna koleżanka, której opowiadałam 
o udziale w demonstracjach, ujawniła ten fakt komisji. Dowiedziałam się o tym 
z protokołów weryfikacji dziennikarzy, zgromadzonych w archiwach IPN.

Po marcu, wykorzystanym jako pretekst do antysemickiej nagonki, zaczęli z Polski 
wyjeżdżać Żydzi, wyrzucani przez władze i partię. Bardzo im współczuliśmy – to 
nie była decyzja polskiego społeczeństwa, ale władzy. Wyjeżdżali naukowcy, artyści. 
Żydowska inteligencja zasiliła młode państwo Izrael. Wśród uczciwych Żydów, 
opuszczających Polskę, byli pracownicy aparatu bezpieczeństwa. Jako prześladowani 
wygodnie urządzili się na zachodzie i nie ponieśli odpowiedzialności za swoje 
zbrodnie (np. Stefan Michnik, Helena Zwolińska, Salomon Morel). Jako ofiara, 
prześladowana przez „polskich antysemitów” wyjechała też Helena Widerszpili – 
przewodnicząca ZMP na Uniwersytecie Warszawskim, która doniosła na Janusza 
Szpotańskiego i spowodowała wyrzucenie go ze studiów za napisaną fraszkę. Janusz 
Szpotański („biedną i prześladowaną”) spotkał ją na Dworcu Warszawa Gdańska. Ale 
o tym wszystkim dowiedziałam się dużo, dużo później.

Warto przytoczyć jako ciekawostkę „ustęp końcowy” utworu Janusza 
Szpotańskiego, za który skreślono go z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego: 



Taką miała w sobie parę,
że drżał przed nią każdy, 
a reakcji zaplutego karła
niewątpliwie w proch by starła,
traf chciał jednak, że umarła.

Pochowano ją w mogile
zasłużoną Widerszpilę.
Pogrzeb miała jak się patrzy
sierp i młot na grobie na krzyż,
mów zaś było pięknych tyle,
że spłakała się w mogile.-

Lecz gdy się skończyła pompa,
cicho ktoś na cmentarz stąpa
i przystaje tuż przed grobem.
Pewnie kochał tę osobę,
bo łza spływa mu po wargach, 
pierś zaś targa cicha skarga.

To nad grobem Widerszpili 
cicho kwili Dżugaszwili.
(Dżugaszwili to gruzińskie nazwisko Josifa Wissarionowicza Stalina)
M67
W marcu 1968 r. z ulicznej szczekaczki dowiedziałem się, że jestem synem syjonisty 

(Tato wystąpił przeciwko szykanom wobec studentów). Udałem się więc do mojego 
ulubionego baru Postój, który od tego czasu wraz z przyjaciółmi nazwaliśmy Syjonem.
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Przemysław Bartosik

Sprawa operacyjno-śledcza o kryptonimie
„Czarny Tulipan” na tle protestów społecznych

oraz konfl iktów politycznych w powiecie wałeckim
w latach 1968-1969

1.   Wstęp
Polityczną postawę społeczeństwa w 1968 r. w województwie koszalińskim, 

do którego należał powiat wałecki, SB oceniła jako wrogą. Wszelkie negatywne 
zdarzenia występowały w okresie aktywności politycznej, spowodowanej wypadkami 
marcowymi, wkroczeniem wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji oraz 
w trakcie trwania kampanii przedzjazdowej. Wpływ na wypadki wrogiego działania 
miało mieć rzekome nasilenie propagandy radiowej państw kapitalistycznych1. 
Wydarzenia marca 1968 r. poprzedzone zostały wieloma symptomami narastającego 
kryzysu społecznego i  ekonomicznego. Narastały konfl ikty władzy komunistycznej 
z  intelektualistami, Kościołem katolickim oraz społeczeństwem. Liczne obawy 
budziły zachodzące w Czechosłowacji procesy demokratyzacyjne. Według Władysława 
Gomułki, szczególne zagrożenie dla pokoju międzynarodowego oraz bezpieczeństwa 
Polski miała agresja Izraela na państwa arabskie (od 5 do 12 czerwca 1967 r.). 
Rzekome obawy miała budzić proizraelska postawa obywateli polskich pochodzenia 
żydowskiego2. 

Społeczeństwo powiatu wałeckiego reagowało w różny sposób wobec zaistniałych 
protestów społecznych i konfl iktów politycznych. W związku z marcowymi 
wystąpieniami studentów rozkolportowano trzy ulotki w miejscowości Tuczno. 
Ustalono, że ich autorką była 19-letnia Barbara Gajos, mieszkanka Tuczna3. Natomiast 
w Szkole Podstawowej w Człopie 19 marca 1968 r. znaleziono ulotki o wrogiej treści, 
ręcznie napisane. Jedna z nich brzmiała: „czekamy na swego Dubczeka”4. Dnia 

1  K. Kozłowski, Od Października ’56 do Grudnia ’70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na 
Wybrzeżu (1956-1970), Szczecin 2002, s. 363-364. 

2  M. Czerwiński, Wydarzenia marca 1968 roku w Szczecinie, [w:] Lata 1956-1970 na Pomorzu Zachodnim. 
Oczekiwania i rzeczywistość, H. Komarnicki, K. Kozłowski (red.), Szczecin 1999, s. 99-100.

3  Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie (IPN Sz), 00103/212, t. 5, k. 297, Sprawozdanie z pracy 
operacyjnej Referatu SB w Wałczu za rok 1968 z 8.01.1969 r. na podstawie specjalnego meldunku 
komendanta wojewódzkiego MO w Koszalinie płk. Jana Pieterwasa wiadomo, że KP MO w Wałczu 
ustaliła autorkę ulotek rozkolportowanych 14 marca 1968 r. w Tucznie. Była nim Barbara Gajos, 
zatrudniona jako rachmistrz w Nadleśnictwie Tuczno. Zob. K. Kozłowski, Dokumenty archiwalne 
Służby Bezpieczeństwa dotyczące wydarzeń politycznych 1968 roku w województwie koszalińskim, 
„Źródła do dziejów województwa koszalińskiego”, Koszalin 2003, z. 1, s. 41. Ulotki wykonano 
odręcznie o treści: Jesteśmy z  wami demonstrujący studenci Warszawy. Zob. Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, Biuro Udostępnień (AIPN BU), 0746/23, k. 3, Meldunki specjalne i szyfrogramy 
do wydarzeń grup studentów krypt. „Kraj” od 15.03. do 10.05.1968 r.

4  Aleksander Dubczek – działacz partyjny i państwowy w Czechosłowacji i na Słowacji. Od 8 stycznia 
1968 r. I sekretarz KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Dążył do zreformowania systemu 
komunistycznego. Pozbawiony stanowiska w wyniku interwencji państw Układu Warszawskiego 
[P.B.]. Ówczesną sytuację w Człopie odzwierciedla donos t.w. o ps. „Lisowski”. Był to jeden 
z aktywniejszych konfi dentów działających w tym mieście. W doniesieniu z 25 marca 1968 r. czytamy: 
„Dnia 17 marca br. byłem okazyjnie w PGR Załom, gdzie stojąc na ganku rozmawiałem z księgowym 
(…). W międzyczasie nadjechał samochodem swoim ks. proboszcz Iwański, który przyjeżdża tam na 
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20 marca por. Henryk Szymański zauważył na terenie J.W. 3761 w Wałczu przypiętą 
na drzwiach ulotkę o treści „nie jesteśmy gestapowcami, żeby potępiać Żydów5”. 
22 marca 1968 r. na terenie jednostki ulotkę znalazł z kolei por. Kazimierz Olejnik. 
Treść ulotki brzmiała: „Konstytucja PRL art. 62, art. 71 – nie pozwolimy” (napis na 
ulotce był dwukrotnie przekreślony w poprzek kartki). Obie ulotki przekazano kpt. 
Władysławowi Romaniakowi. Kolejne ulotki na terenie jednostki zauważono 1 oraz 
12 kwietnia 1968 r. Zawierały one następujące treści: „Naukowcy na bruku, studenci 
w więzieniu i co dalej?”, „Prasa kłamie, władze boją się prawdy”, „Jean Paul Sarte6 
protestuje przeciwko wyrzucaniu naukowców na bruk”. Dochodzenie w sprawie 
sporządzania oraz rozpowszechniania „fałszywych wiadomości”7 na terenie J.W. 3761 
w Wałczu wszczął 25 marca 1968 r. oddział WSW ze Szczecinka. Ustalono m.in., iż 
ulotki były pisane długopisem techniką naśladującą druk. Odciski linii papilarnych 
badano w  Laboratorium Kryminalistycznym Szefostwa WSW w Warszawie oraz 
KW MO w  Koszalinie. Wyniki ekspertyz okazały się negatywne. Uzyskano jedynie 
potwierdzenie, iż wszystkie ulotki zostały wykonane przez jedną osobę. Sprawę 
umorzył 10 października 1968 r. podprokurator WPG w Koszalinie, por. dr Stanisław 
Przyjemski8.

Do innego incydentu doszło w Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu, gdzie na 
terenie obiektu rozsypano proszek wytwarzający gaz łzawiący. Według ustaleń SB, 
proszek wyniesiono z prochowni, znajdującej się przy jednostce wojskowej9. Ówczesną 
atmosferę podsumowała nauczycielka z Rzeczycy, Jadwiga Lon. Stwierdziła, że 
prasa podaje wiadomości nieobiektywne, prawdy natomiast dowiedzieć się można 
było jedynie z „Wolnej Europy”10. Z kolei w Liceum Pedagogicznym Wychowawczyń 
Przedszkoli w Wałczu szukano odpowiedzi na pytanie: czy prawdą jest, że ambasador 
ZSRR w Polsce, Awierkij Aristow, opuścił demonstracyjnie teatr w czasie spektaklu 
»Dziadów« Adama Mickiewicza. Spytano się również, czy w dalszym ciągu będzie 
wystawiana ta sztuka11. W sprawie wydarzeń marcowych sceptycyzm wobec władz 

lekcje religii, które to odbywają się w budynku pegeerowskim za zezwoleniem dyrektora (…) w starej 
Gorzelni. Po wyjściu z samochodu ks. Iwański po przywitaniu się z nami zaczął żartować z O., że to 
on jest winien rozruchów studenckich w Warszawie, a następnie poważniejąc powiedział: »To było 
do przewidzenia, bo ich tak sobie Rząd wychował młodzież – takie zbiera plony. Przecież młodzież 
dzisiejsza jest bez rodziny, bez wiary, bez ojca i matki, którzy nawet skarcić jej nie mogą, bo Milicja 
będzie interweniować, bez księdza, który do nich nie ma prawa i to wszystko tak się składa, że ta 
sama młodzież dziękuje za opiekę dla swoich opiekunów«. Bezpieka zleciła „Lisowskiemu” dwa 
zadania: „Ustalić treść głoszonych kazań w  miesiącu kwietniu przez miejscowych księży oraz 
kazań głoszonych przez misjonarza podczas rekolekcji; śledzić za odgłosami i komentarzami wśród 
wiernych odnośnie sytuacji krajowej i międzynarodowej. Fakty zasługujące na uwagę uwzględnić 
w doniesieniu”. Zob. P. Bartosik, Z przeszłości Ziemi Człopiańskiej, Człopa 2013, s. 123-125.

5  Pisownia oryginalna [P.B.].
6  Jean-Paul Charles Aymard Sartre – powieściopisarz, fi lozof francuski, w 1968 r. przyłączył się 

do protestujących studentów oraz intelektualistów w Paryżu, protestował również przeciwko 
interwencji radzieckiej w Czechosłowacji.

7  Według Prokuratury Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy znalezione ulotki mogły 
wyrządzić „istotną szkodę interesom Państwa Polskiego - tj. o czyn z art. 23 § 1 Dekretu z dnia 
13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa”.

8  Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy (IPN Bydgoszcz), 244/741, k. 1-12, Akta nadzoru 
w sprawie sporządzania i rozpowszechniania w J.W. 3761 Wałcz pism zawierające z art. fałszywe 
wiadomości, [Koszalin].

9  AP Koszalin. KW PZPR Koszalin, 3890. Informacja do KC PZPR o nastrojach w społeczeństwie woj. 
koszalińskiego w związku z wydarzeniami warszawskimi z 21.03.1968 r., p. nlb.

10  AIPN BU, 0746/23, k. 5, Meldunki specjalne i szyfrogramy do wydarzeń grup studentów krypt. 
„Kraj” od 15.03.1968 r. do 10.05.1968 r., Koszalin.

11  Ibidem, k. 3, Meldunek specjalny z 15.03.1968 r., Koszalin. 



państwowych wykazał ks. Zenon Świątkowski ze Starej Łubianki. Obawiał się, że władze 
wycofają się z wielu spraw z zakresu stosunków między państwem a Kościołem12.

W kwietniu 1968 r. wojska Układu Warszawskiego rozpoczęły przygotowania do 
zbrojnej akcji w Czechosłowacji. Na terenie Polski zarządzono koncentrację wojsk 
radzieckich przy granicach tego kraju. Interwencję zbrojną o krypt. „Dunaj” rozpoczęto 
w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 r.13 Społeczeństwo wałeckie gwałtownie zareagowało 
na wydarzenia toczące się w Czechosłowacji. Nastroje wśród ludności powiatu 
wałeckiego były na bieżąco śledzone przez SB. W marcu 1968 r. rozpracowywano 
mieszkańca Wałcza, Alfonsa Wilczewskiego. Jak wynika z dokumentów, był wrogo 
ustosunkowany do PRL oraz wyczekiwał „III wojny światowej”. Ubiegał się o stały 
wyjazd do RFN14. Nie wiadomo, czy Wilczewskiego aresztowano bądź przesłuchiwano 
w związku z wydarzeniami marcowymi, czy jak podano, w związku mającym się odbyć 
V Zjazdem PZPR w listopadzie 1968 r.15

Bieżące wydarzenia były komentowane m.in. przez wałeckich księży. Wikariusz 
z Brzeźnicy miał oświadczyć w wiejskiej świetlicy, że woli posłuchać zamiast „dziennika 
telewizyjnego” audycji radiowych „Wolnej Europy”, po czym wyszedł. W sierpniu 
1968 r. pracownik Centrali Produktów Naftowych w Wałczu nastawił natomiast radio 
na rozgłośnię z RFN, nadającą audycję na temat wydarzeń w Czechosłowacji. Pracownik 
tłumacząc się funkcjonariuszom SB stwierdził jedynie, że słabo zna język niemiecki16. 
Inną rozmowę profi laktyczno-ostrzegawczą przeprowadzono z członkiem ZSL, który 
21 sierpnia 1968 r. w trakcie przemarszu kolumny samochodowej wojsk radzieckich 
w  Wałczu wypowiedział się w następujący sposób: „po co oni jadą, przecież nas 
zdruzgocą w ciągu 24 godzin”. Według SB, wypowiedź ta miała się odnosić do wydarzeń 
czechosłowackich17. Ożywione dyskusje przebiegały również w wałeckim Banku 
Rolnym oraz Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę. Odnotowano m.in. 
wypowiedzi dotyczące niechęci Polaków do Czechów za „proniemieckie nastawienie”. 
Stan podenerwowania zauważono wśród pracowników Oddziału PKS w  Wałczu. 
Zwrócono uwagę na rozbieżności w podawaniu informacji przez polskie radio oraz 
radio „Wolna Europa”18.

Z meldunku KP MO w Wałczu z 26 sierpnia 1968 r. wynika, że mieszkańcy 
Skrzatusza, Różewa i Dobina wykupywali artykuły spożywcze takie jak sól i cukier. 
Sytuacja ta spowodowana była brakiem zaopatrzenia w miejscowych sklepach. 
W Mirosławcu brakowało mięsa wieprzowego, w Tucznie mąki, natomiast w Człopie 
kaszy. W Sypniewie jedna z kobiet miała powiedzieć: „Kobiety kupujcie, bo będzie 
wojna”. SB potraktowała wypowiedź jako żart. W Sypniewie odnotowano również brak 
pieniędzy do wypłaty z książeczek Powszechnej Kasy Oszczędności19. Za negatywną 

12  P. Raina, Kościół-Państwo w świetle akt Wydziałów do Spraw Wyznań 1967-1968. Próby kontroli 
Kościoła. Wydarzenia marcowe. Interwencja sierpniowa w Czechosłowacji, Warszawa 1994, s. 282.

13  Ibidem, s. 356-357. 
14  IPN Sz, 00108/23, k. 30, Wykaz wrogiego elementu podlegającego kontroli operacyjnej w okresie 

przed V Zjazdem PZPR z 19.03.1968 r., Koszalin. 
15  Na temat przebiegu Zjazdu PZPR dyskutowano w wałeckich zakładach pracy. SB odnotowała 

liczne czyny i zobowiązania załóg pracowniczych. Mieszkańcy powiatu wałeckiego spodziewali 
się poprawy w zakresie zaopatrzenia oraz warunków socjalno-bytowych. Zob. IPN Sz, 00108/103, 
k. 73-74, Telefonogram Nr 232/68 z 14.11.1968 r., Koszalin.

16  AIPN BU, 1585/4477, k. 26, Informacja nr 12 dotycząca sytuacji „Podhale” z 29.08.1968 r., Koszalin.
17  IPN Sz, 00108/23, k. 195, Telefonogram nr 1/68 do Naczelnika Wydziału Ogólnego KW MO 

w Koszalinie z 22.08.1968 r., Wałcz.
18  Ibidem, k. 195-196.
19  Ibidem, k. 202-203, Meldunek sytuacyjny nr 5 do Naczelnika Wydziału Ogólnego KW MO 

w Koszalinie z 26.08.1968 r., Wałcz.
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postawę inwigilowano pracownika Kółka Rolniczego w Sypniewie, który w kawiarni 
w  Nadarzycach wypowiedział się, że Czesi spalili kilkanaście czołgów radzieckich, 
Polacy mieli rozbrajać wojsko i milicję czechosłowacką, natomiast poligon radziecki 
w Sypniewie miał być chroniony przez specjalne posterunki. O zajściu poinformowano 
Fortunata Nowickiego I sekretarza KP PZPR w Wałczu20. W listopadzie 1968 r. na 
drodze w pobliżu Człopy znaleziono niemiecką gazetę pt. „Dokumente der bezetzung 
der CSSR”. W gazecie zamieszczono kilka antyradzieckich ilustracji związanych 
z  wydarzeniami w Czechosłowacji. O sprawie poinformował t.w. ps. „Lisowski”. 
Według niego podobne gazety były widziane w Człopie21.

W zawiązku z odbywającym się V Zjazdem PZPR w listopadzie 1968 r., SB 
zbierała wszelkie informacje sygnalizujące niezadowolenie w różnych środowiskach 
społeczno-zawodowych. KW MO przesyłały specjalne meldunki do MSW. Informacje 
o wydarzeniach oznaczono krypt. „Jaśmin”22. SB inwigilowała wałeckie społeczeństwo. 
Dnia 12 listopada 1968 r. aresztowano 18-letniego Kazimierza Pracuka, używającego 
publicznie obelżywych słów w stosunku do PZPR i Władysława Gomułki23. W stosunku 
do oskarżonego zastosowano 24 godzinny areszt, przeprowadzono rozmowę 
profi laktyczno-ostrzegawczą oraz sporządzono wniosek o ukaranie w trybie karno-
administracyjnym24. Z innych informacji wynika, że w środowisku kościelnym 
powiatu wałeckiego rozważano zmiany na stanowisku I sekretarza KC PZPR. Zdaniem 
jednego z  księży, sekretarzem miał zostać Mieczysław Moczar. Z wypowiedzi 
duchownych z  parafi i p.w. św. Antoniego w Wałczu wynikało, że nastąpiła odwilż 
w stosunkach władzy państwowej a duchowieństwem. Swoje wypowiedzi motywowali 
stwierdzeniem, że kardynał Stefan Wyszyński wraz z innymi biskupami otrzymali 
paszporty na wyjazd do Rzymu25. Wrogie wypowiedzi zanotowano również wśród 
członków PZPR. Sekretarz POP przy Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej 
w Wałczu mówił, że ustrój PRL jest nieudolny, gdyż stworzył „czerwoną burżuazję”. 
Stwierdził również, że za usunięcie z partii podziękowałby. Natomiast sekretarz POP 
w  Rzeczycy nie miał zamiaru podjąć się zobowiązania uczczenia V Zjazdu PZPR, 
mówiąc, że „niech sobie sami szukają garbatych”. Incydenty osobiście miał wyjaśnić 
I sekretarz KP PZPR w Wałczu26.

2.   Sprawa o kryptonimie „Czarny Tulipan”
W dniu 6 lipca 1968 r. do Komisariatu Kolejowego MO w Pile zgłosił się pracownik 

PKP, Ryszard Barwiński, który poinformował o otrzymanej ulotce na stacji kolejowej 
w Szydłowie. Treść ulotki dotyczyła m.in. walki z „kliką gomulicką zrzeszoną w PZPR”. 
Odezwę podpisał „I sekretarz KC Polskiej Partii Wolnego Narodu – „Czarny Tulipan”. 
O  incydencie poinformowano SB w Wałczu27. Po zapoznaniu się z materiałami 

20  Ibidem.
21  Ibidem, k. 302, Informacja nr 1 dotycząca wydarzeń o charakterze politycznym w województwie

z 4.11.1968 r., Koszalin; ibidem, k. 235-236, Meldunek do Naczelnika Wydziału III KW MO 
w Koszalinie z 2.11.1968 r., Wałcz.

22  R. Reczek, Życie społeczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956-1970, Poznań 2008, s. 413. 
23  IPN Sz, 00108/103, k. 65, Informacja nr 11 dotycząca akcji krypt. „Jaśmin” z 1968 r., Koszalin.
24  Ibidem, k. 56, Telefonogram nr 231/68 z listopada 1968 r. Koszalin. SB odnotowała aktywniejszą 

postawę ludności w słuchaniu audycji radiowych oraz czytaniu prasy. Mieszkanki Tuczna odczuwały 
w tym czasie brak artykułów mięsnych.

25  IPN Sz, 00108/103, k. 219, Informacja nr 9 dotycząca akcji krypt. „Jaśmin” z listopada 1968 r., 
Koszalin.

26  Ibidem, k. 235, Meldunek do Naczelnika Wydziału III KW MO w Koszalinie z 2.11.1968 r., Wałcz.
27  Ibidem, 00106/28, t. 1, k. 3-4, Notatka informacyjna dot. ulotek antypaństwowych z 6 lipca 1968 r., 

Piła.



operacyjnymi, ppor. W. Bajkiewicz założył sprawę operacyjno-śledczą o krypt. „Czarny 
Tulipan”. Sprawę zarejestrowano w Wydziale „C” KW MO w Koszalinie28. Zadania, 
jakie zamierzano realizować, zostały określone w dokumencie „Plan przedsięwzięć 
operacyjnych”. Za poszczególne działania odpowiedzialny był por. Bogusław 
Lewczuk29. Zamierzano m.in.:

„Przeanalizować posiadane materiały krypt. »Kraj« celem wyłonienia osób wrogo 
występujących w czasie zajść marcowych i popierających te wystąpienia, a następnie 
przez t.w., byłych t.w. i k.o. sprawdzić jakie i gdzie mają możliwości zdobycia maszyn 
do pisania »Consul« i »Halda« (…).

Sprawdzić w zakładach pracy i pobrać wzory pisma maszyn »Consul« i »Halda« tam, 
gdzie pracują osoby wyłonione na podstawie analizy materiałów »Kraj« oraz u osób 
prywatnych, jeżeli zostanie to ustalone, że maszyny tego typu są w ich posiadaniu (…).

Przeanalizować posiadane materiały kierowniczego aktywu byłego podziemia 
i wyłonić osoby wrogo ustosunkowane do PRL, czekające tylko na dogodną sytuację by 
podjąć walkę z władzą ludową (…).

Sprawdzić ofi cjalnie, gdzie pracują osoby wyłonione w punkcie 3, a następnie 
w rozmowach z kierownikami ich miejsca pracy ustalić do jakich marek maszyn mają 
dostęp, a następnie pobrać z nich wzory pisma (…).

Przez byłych t.w. sprawdzić które z wyłonionych osób zbierają się ze sobą i dyskutują 
nad sprawami politycznymi, czy nie podjęli przestępczej działalności i nie napisali 
ulotek wykorzystując do tego celu maszyny do pisania z innego terenu np. tam, gdzie 
któraś z nich była na urlopie (…) 30.

Niebawem Inspektor Wydziału Śledczego KW MO w Koszalinie, ppor. Kazimierz 
Frydrychowicz31 wszczął dochodzenie przedśledcze, podczas którego do akt sprawy 
załączono m.in. 19 ulotek o wrogiej treści32. Zwrócił się ponadto do Laboratorium 
Kryminalistycznego KW MO w Koszalinie o przeprowadzenie badania porównawczego 
pisma maszynowego33. Wobec nie wykrycia sprawcy, sprawę umorzył Prokurator 
Powiatowy w Wałczu 21 października 1968 r.34

Dnia 8 kwietnia 1969 r. SB uzyskała informację, iż autorem ulotek mógł być 
Tadeusz Żmuda, odbywający służbę wojskową w J.W. 2509 w Koszalinie. W związku 
z tym przesłuchano w charakterze świadków Marię Ptak, Zofi ę Siudek oraz Bronisława 
Hortlieba35. Według relacji świadków Żmuda należał do organizacji „Polska Partia 

28  IPN Sz, 00106/28, t. 5, k. 7-8, Wniosek o założeniu sprawy operacyjno-śledczej krypt. „Czarny 
Tulipan” na zaistniały fakt kolportażu wrogich ulotek z 8 lipca 1968 r., Wałcz.

29  Bogusław Lewczuk – w latach 1956-1963 służył w MO, w 1965 r. był słuchaczem w Rocznej Szkole 
Ofi cersko-Operacyjnej w Legionowie. Od 16.02.1969 r. starszy inspektor operacyjny w Referacie ds. 
SB w Wałczu. W 1975 r. starszy inspektor w Wydziale IV KW MO w Pile, zob. Informacja o Bogusławie 
Lewczuku, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/87941, odczyt z dn. 24.01.2018 r.

30  IPN Sz, 00106/28, t. 5, k. 19-22, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjno-śledczej 
krypt. „Czarny Tulipan” nr ewid. 5935/68 z 13 września 1968 r., Wałcz.

31  Kazimierz Frydrychowicz – od 1.10.1963 r. ofi cer śledczy Wydziału Śledczego KW MO w Koszalinie, 
w 1966 r. słuchacz Kursu Specjalnego Biura Śledczego MSW. Od 1.04. 1967 r. inspektor Wydziału 
Śledczego KW MO w Koszalinie, zob. Twarze koszalińskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych 
Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa województwa koszalińskiego. Informator personalny, 
P. Knap, M. Ozga, P. Skubisz (red.), Szczecin 2008, s. 80.

32  IPN Sz, 00106/28, t. 1, k. 5, Postanowienie o wszczęciu dochodzenia przedśledczego z 9.07.1968 r., 
Wałcz.

33  Ibidem, k. 13, Postanowienie o powołaniu biegłego z 17.07.1968 r., Koszalin.
34  Ibidem, k. 29, Meldunek o umorzeniu dochodzenia z 30.10.1968 r., Koszalin.
35  Naczelnik Wydziału Śledczego KW MO w Koszalinie mjr Cz. Kozłowski, w meldunku do Wydziału 

Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie odnotował: „Melduję, że w dniu 21.04.1969 r. na nasz 
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Wolnego Narodu”, stawiającej za cel „walkę z wyzyskiem robotników przez rząd”. 
Żmuda miał również jeździć po kraju i rozwozić ulotki36. Zarzut o sporządzanie 
i  rozpowszechnianie wrogich ulotek na terenie powiatu wałeckiego Tadeusz Żmuda 
usłyszał 30 kwietnia 1969 r. Z relacji brata Mieczysława Żmudy wynikało, że będąc 
w  czerwcu 1968 r. w Skrzatuszu, Tadeusz Żmuda opowiadał o swoim członkostwie 
w  nielegalnej organizacji, działającej na terenie Katowic, Wrocławia i Gdańska. 
W swojej rozmowie z bratem argumentował potrzebę walki z ustrojem socjalistycznym. 
Twierdził, że PRL jest wyzyskiwana przez PRL oraz że większość społeczeństwa 
jest przeciwna ówczesnemu ustrojowi. Tadeusz Żmuda podczas rozmowy wyjął 
z torby turystycznej zwitek ulotek, zatytułowanych „Głos narodu”. Wracając 29 
czerwca 1968 r. do Gliwic, wyrzucił z okna jadącego pociągu pomiędzy Skrzatuszem 
a Szydłowem kilka ulotek podpisanych „Czarny Tulipan”37. Wynik ekspertyzy z 25 
lipca 1968 r., przeprowadzonej przez Biuro „T” MSW38 w Warszawie potwierdziło, że 
do sporządzenia ulotek użyto dwóch typów maszyn do pisania: „Consul” i „Halda”. 
Ulotki napisano na papierze biurowym formatu A439. Tadeuszowi Żmudzie pomagała 
Bronisława Siwicka, zatrudniona w Fabryce Rękawiczek i Odzieży Skórzanej w Miastku. 
Przepisywała m.in. ulotki na maszynie.

Do przesłuchania Tadeusza Żmudy przez prokuratora Czesława Gapińskiego 
w obecności ppor. Kazimierza Frydrychowicza doszło w Prokuraturze Powiatowej 
w Koszalinie 2  maja 1969 r. Z zachowanego protokołu wynika, iż Tadeusz Żmuda 
przyznał się do zarzucanych mu czynów. Swoją winę miał uzasadnić w następujący 
sposób: 

„(…) myśl zorganizowania jakiejś organizacji, w której mógłbym przewodzić 
zrodziła się u mnie jeszcze w okresie szkolnym w roku 1967. (…) Wiosną 1967 r. dla 
zaimponowania Zofii Michałek napisałem do niej w liście, że jestem w nielegalnej 
partii. Chciałem w ten sposób zadokumentować swoją wyższość wobec innych 
osób (…). W  październiku 1967 r. rozpocząłem pracę w Kopalni Zabrze Wschód na 
stanowisku pracownika fizycznego. (…) w kwietniu 19 lub 20 1968 r. wróciłem do 
Miastka. Po powrocie do Miastka 25  kwietnia zostałem wezwany przed komisję 

wniosek, Prokurator Wojewódzki w Koszalinie podjął umorzone z powodu niewykrycia sprawcy 
dochodzenie przedśledcze w sprawie rozpowszechniania na terenie pow. wałeckiego w lipcu 
1968 r. ulotek o treści mogącej wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego, to jest o 
czyn przewidziany w art. 23 § 1 mkk i zlecił Prokuratorowi Powiatowemu w Wałczu wszczęcie w 
tej sprawie śledztwa. W dniu 23.04. 1969 r. Prokurator Powiatowy w Wałczu wszczął w tej sprawie 
śledztwo, a w dniu 24 kwietnia 1969 r. na zasadzie art. 235 § 2 kpk powierzył dalsze jego prowadzenie 
Wydziałowi Śledczemu. Podstawą do podjęcia umorzonego dochodzenia było przekazanie przez 
Oddział WSW w Pile Wydziałowi III KW MO w Koszalinie oświadczenia Bronisława Hortlieba, 
odbywającego zasadniczą służbę wojskową w Pile, z którego wynikało, iż autorem ulotek może 
być Tadeusz Żmuda odbywający od października 1968 r. służbę wojskową w J.W. 2509 w Koszalinie 
i przesłuchanie w związku z tym przez Wydział Śledczy w trybie art. 245³§ 2 kpk w charakterze 
świadków Bronisława Hortlieba, Marię Ptak i Zofi ę Siudek (…)”, zob. ibidem, t. 4, k. 3-4. Meldunek 
o podjęciu umorzonego dochodzenia i wszczęciu śledztwa z 30.04.1969 r., [Koszalin].

36  Ibidem, t. 2, k. 4-5, Pismo Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Koszalinie do Prokuratora 
Wojewódzkiego w Koszalinie z kwietnia 1969 r., Koszalin.

37  Ibidem, t. 5, k. 40-42, Plan czynności operacyjno-śledczych do sprawy krypt. „Czarny Tulipan” do 
wykonania na terenie Katowic i Wrocławia z 20.06.1969 r., Koszalin.

38  Biuro „T” MSW wchodziło w skład Pionu „T” czyli techniki operacyjnej. 
39  IPN Sz, 00106/28, t. 5, k. 19-20, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjno- śledczej 

krypt. „Czarny Tulipan” z 13.09.1968 r., [Wałcz]. Zakwestionowano 11 ulotek zatytułowanych 
„Polska Partia Wolnego Narodu” z podpisem „Czarny Tulipan”. Ulotki zostały odbite na maszynie 
marki „Consul” (nr 2113013), zob. ibidem, 00106/28, t. 2, k. 157, Orzeczenie nr 215/69 w sprawie 
ekspertyzy pisma z 9.05.1969 r., Warszawa. Anonimowe maszynopisy (8 sztuk) odbito również 
na maszynie marki „Halda” (nr 6-165092), zob. ibidem, k. 158, Orzeczenie nr 229/69 w sprawie 
ekspertyzy pisma z 20.05.1969 r., Warszawa.



poborową i zostałem wyznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej. W dniu 
1 maja 1968 r. na zabawie w Miastku poznałem Janinę Siwicką, która zatrudniona 
była w fabryce rękawiczek w  Miastku. Od Siwickiej dowiedziałem się, że pracuje 
ona w biurze w fabryce rękawiczek i postanowiłem tą sytuację w pewnym stopniu 
wykorzystać. Na przestrzeni miesiąca maja 1968 r. sam opracowałem treść ulotki, 
z której miało wynikać, że należę do tajnej organizacji »Polskiej Partii Wielkiego 
lub Wolnego Narodu«. Organizacja ta miała odmienny program od programu jaki 
reprezentuje organizacja Związku Młodzieży Socjalistycznej. Nie pamiętam jaka była 
dosłownie treść ulotki i do jakiego celu treść tej ulotki miała zmierzać. Brudnopis 
wspomnianej ulotki był przeze mnie napisany na kartce papieru w kratkę wyjętej 
z  zeszytu 60-ciokartkowego. Cała ulotka napisana była na jednej kartce formatu 
A-4. Pod koniec maja 1968 r. poprosiłem Janinę Siwicką, aby przepisała treść tej 
kartki na maszynie. Siwicka nie chciała zgodzić się na przepisanie wspomnianej 
ulotki. Po kilku dniach wykorzystując uczucia Siwickiej jakimi mnie darzyła, dałem 
jej wspomniany brudnopis ulotki i wówczas Siwicka zgodziła się przepisać ulotkę na 
maszynie. Prosiłem ją nadto, ażeby przepisywała ulotkę przez wieczór, nie mówiąc 
w ilu egzemplarzach – lecz dałem jej do zrozumienia, ażeby przepisała większą 
ilość wspomnianych ulotek. Siwicka przepisywała wspomniane ulotki w zakładzie 
pracy, lecz po godzinach urzędowych. Ja nie byłem obecny przy przepisywaniu 
i nie wiem w ilu egzemplarzach ulotka została przepisana. Na drugi dzień od dnia 
wręczenia Siwickiej brudnopisu otrzymałem od niej gotowy tekst maszynowy mojej 
ulotki – nie pamiętam dokładnie, ale mogło być około 80 egzemplarzy. Siwicka nie 
mówiła mi czy sama przepisywała czy ktoś jej pomagał. Więcej nikomu nie dawałem 
wspomnianej ulotki do przepisania. Odbierając od Siwickiej ulotki nie sprawdzałem 
czy tekst tych ulotek jest identyczny oraz czy układ graficzny ulotek jest taki sam jak 
na pierwowzorach. Ulotki zaniosłem do domu i złożyłem je do worka turystycznego, 
w boczną kieszeń worka. W domu nikomu nie pokazywałem wspomnianych ulotek. 
W  połowie czerwca 1968 r. za szwagrem Janem Panawą udałem się do brata do 
Skrzatusza powiat Wałcz. Ja zabrałem wspomniany worek w którym przewoziłem 
sweter, buty i spodnie. W worku tym znajdowały się również wspomniane ulotki, 
o  których zupełnie zapomniałem. W Skrzatuszu poznałem Zosię Siudek i przez 
kilka dni przebywałem często w jej towarzystwie. Spacery z Siudek odbywałem 
najczęściej drogą w kierunku Dobina Wałeckiego. W czasie jednego ze spacerów pod 
koniec czerwca 1968 r. chcąc jej zaimponować, aby zwróciła na mnie więcej uwagi 
pokazałem jej jedną ulotkę tej samej treści, jak te które były w worku turystycznym 
i  powiedziałem jej, że należę do takiej organizacji jaka jest wyszczególniona 
w  ulotce. Mimo to Siudek – prostuję właśnie na skutek tego okazania i rozmowy, 
Siudek uwierzyła w to, że ja należę do tajnej organizacji. Uwierzyła i powiedziała mi, 
że to nie ma sensu i abym sobie takimi sprawami głowy nie zawracał. Ulotkę, którą 
okazałem Siudek najprawdopodobniej zabrałem Siudek i schowałem do kieszeni, 
lecz dokładnie nie pamiętam tych okoliczności. W Skrzatuszu w pobliżu wsi znajduje 
się jezioro, nad którym również chyba ze dwa razy byłem na spacerze z Zofią Siudek. 
Na drugi dzień od chwili, kiedy pokazałem Zofii Siudek ulotkę, miałem wyjechać 
do Gliwic (…). Wieczorem przed wyjazdem do Gliwic bratowa pakowała do worka 
buty i spodnie i  zauważyła, że w worku są jakieś ulotki. Bratowa Aurelia Żmuda 
powiedziała o tym bratu Żmudzie Mieczysławowi i brat ze mną przeprowadził 
odpowiednią rozmowę w kierunku zniszczenia tych ulotek. Nie zniszczyłem tych 
ulotek u brata, ponieważ brat nie posiadał kuchni węglowej a posługiwał się kuchenką 
elektryczną i dlatego nie mogłem tych ulotek u niego spalić. Kiedy wsiadłem do 
pociągu zmierzającego w  kierunku Piły i kiedy pociąg ruszył ze stacji Skrzatusz, 
wyciągnąłem z worka wszystkie ulotki i wyrzuciłem je przez okno wagonu. Przez 
okno wyrzuciłem wszystkie ulotki, których mogło być około 80 sztuk. Po wyrzuceniu 
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pozostała mi jeszcze jedna ulotka, którą pokazywałem Zofii Siudek, tylko dlatego, że 
ulotka ta była w mojej kieszeni. Ulotki tej nie wyrzuciłem, ponieważ zapomniałem o 
jej istnieniu (…)”40.

Ponad miesiąc później doszło do przesłuchania Bronisławy Siwickiej, która również 
ustosunkowała się do postawionych jej zarzutów: „Przedstawiony mi w dniu dzisiejszym 
zarzut zrozumiałam. Do popełnienia mi zarzucanego czynu przyznaję się z tym, że 
nie przepisałam tylu ulotek, jak wymienia się w zarzucie. W związku z treścią zarzutu 
wyjaśniam: Pod koniec maja 1968 r., dokładnej daty ani dnia tygodnia nie pamiętam 
w godzinach popołudniowych przyszedł do mnie do domu Tadeusz Żmuda i przyniósł 
ze sobą kartkę papieru z jakąś ręcznie napisaną treścią i prosił o przepisanie tekstu na 
maszynie. Żmuda prosząc mnie o przepisanie powiedział, abym przepisała »tyle ile 
będę mogła«. W jego obecności przeczytałam treść tej kartki. Kartka ta była zwykłą 
kartą wyrwaną z zeszytu i poznałam na niej charakter pisma Żmudy. Bezpośrednio po 
przeczytaniu zapytałam go, po co mu to jest potrzebne, z jego odpowiedzi nie mogłam 
się zorientować do jakich celów on potrzebuje te pisma. W chwili obecnej nie pamiętam 
całej treści tej ulotki, pamiętam jedynie, że chodziło o partię i wypadki marcowe. Na 
drugi dzień w Zakładzie pracy – już po godzinach pracy – przepisałam treść ulotki na 
maszynie w ten sposób, że wkręcałam papier z odbitkami dwukrotnie do maszyny tak, 
że jak pamiętam łącznie uzyskałam 20 albo 21 egzemplarzy. Do przepisywania użyłam 
tylko jednej maszyny marki »Consul«. Maszyna ta była jedyną jaką dysponowaliśmy 
w naszym dziale tj. w Dziale Głównego Mechanika i każdy z pracowników tego działu 
miał swobodny dostęp do maszyny, tak w godzinach pracy, jak i poza godzinami 
bowiem maszyna po pracy zabezpieczaną nie była. W dniu, w którym Żmuda doręczył 
mi brudnopis ulotki w godzinach wieczornych przyszła do mego mieszkania młodsza 
siostra Żmudy, o imieniu jak pamiętam Anna, mogąca mieć około 15 lat i przyniosła 
mi kartkę napisaną przez Żmudę. Kartka ta zawierała cyfry po rozszyfrowaniu 
których można było dopiero odczytać jej treść. Szyfr taki używał Żmuda i wcześniej 
już od niego o tym się dowiedziałem. Od niego też otrzymałam sposób czytania 
zaszyfrowanej treści. Po prostu poszczególne litery zastąpione były cyframi. Sposób 
czytania szyfrem poznałam na około dwa do trzech tygodni przed sporządzaniem 
ulotek a używaliśmy takiego sposobu porozumiewania się dla własnych potrzeb. Jak 
pamiętam kartką tą Żmuda informował mnie, abym ulotkę jak najwcześniejszej mu 
przepisała i że następnego dnia ktoś do mnie przedzwoni do Zakładu Pracy – i poda 
mi miejsce, w którym mam się zjawić, aby przekazać przepisane ulotki. Istotne przed 
godziną 15.00 otrzymałam telefon i męski nieznany głos informował mnie, że mam po 
15-tej być obok kościoła. W umówionym miejscu stawiłam się z ulotkami, jednak po 
ulotki nie zgłosił się nikt obcy, a sam Żmuda. Widziałam go stojącego w otoczeniu jakiś 
chłopców, których nie znałam a po ich ubiorze zorientowałam się, że nie są to miejscowi 
chłopcy a pochodzący ze wsi. Z dwoma chłopcami Żmuda po przekazaniu mu ulotek 
oddalił się. Prostuję, że po przekazaniu Żmudy ulotek razem przeszliśmy kawałek 
drogi w  towarzystwie dwóch nieznanych mi chłopców. Następnie ci dwaj nieznani 
chłopcy oddalili się od nas, ja zaś ze Żmudą udałam się w kierunku jego domu. Żmuda 
poszedł do domu zanieść te ulotki, ja czekałam na niego przed domem, a następnie 
razem udaliśmy się do kawiarni »Marysieńka«. Czy Żmuda miał przy sobie w kawiarni 
wspomniane ulotki, względnie ich część, tego nie wiem. Dodaję, że w czasie kiedy 
w zakładzie pracy, kiedy przepisywałam ulotkę, przyszła do mnie wspomniana siostra 
Żmudy i przyniosła od niego kartkę również z zaszyfrowaną treścią. Kartką tą Żmuda 
pytał mnie czy zdążę przepisać. Odpowiedziałam, że tak. Jednak nie przypominam sobie 
czy odpowiedź przekazałam wprost jego siostrze, czy też posłużyłam się podobnie 
jak Żmuda kartką. Jak pamiętam przy ponownym wkręceniu papieru do maszyny dla 

40  IPN Sz, 00106/28, t. 2, k. 44-45, Protokół przesłuchania podejrzanego z 2.05.1969 r., Koszalin.



przepisania drugiej kartki ulotek zachowałam podobny układ przepisywanej treści jak 
przy pierwszym wkręceniu papieru. Ani w czasie, w którym przepisywałam ulotki ani 
też później od Żmudy nie dowiedziałam się do czego ulotki te są mu potrzebne. Więcej 
już ulotek Żmudzie nie przepisywałam i nie wiem czy ktoś inny przepisywał dla niego 
ulotki. Nie wiem też nic o tym czy Żmuda wcześniej dysponował jakimiś ulotkami. 
Okazane mi w tym miejscu dwie ulotki stanowiące kalkową kopię maszynowego druku 
rozpoznaję po treści, że są podobne do tych które na prośbę Żmudy przepisywałam. Po 
układzie pisma rozpoznaję, że ja pisałam ulotkę, w której treść odezwy jest bardziej 
zwarta bez przerwy w tekście. Żmudę poznałam w dniu 1 maja 1968 r. w Miastku. Mój 
stosunek do niego określam w ten sposób, że „chodziliśmy ze sobą”. W tym czasie 
Żmuda nigdzie nie pracował – pozostawał na utrzymaniu rodziców. Widywałam 
się z  nim w godzinach popołudniowych. Czym zajmował się Żmuda w godzinach 
przedpołudniowych nie wiem. Wiadomym mi, że w czasie, kiedy sympatyzowałam ze 
Żmudą mieszkał u niego jakiś mężczyzna, jak mi się wydaje jego rówieśnik, o imieniu 
Bogdan. Nie znam żadnych faktów, z których by wynikało, że Bogdan ten wiedział coś 
o ulotkach którymi Żmuda dysponował (…)41.

Dnia 19 sierpnia 1969 r. Sąd Powiatowy w Wałczu skazał Tadeusza Żmudę na 3 lata 
więzienia. W wyniku amnestii wyrok zmniejszono o połowę. W stosunku do Bronisławy 
Siwickiej sprawę umorzono42. W sentencji wyroku odnotowano m.in.: „(…) Oskarżonego 
Tadeusza Jerzego Żmudę uznaje się winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za 
to na zasadzie art. 23 par. 1 mkk skazuje go na karę trzech lat więzienia, a na zasadzie 
art. 6 p. 1 ustawy z dnia 21.07.1969 r. łagodzi o połowę orzeczoną karę pozbawienia 
wolności do wysokości jednego roku i sześciu miesięcy więzienia. Na zasadzie art. 58 
kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu Żmudzie 
okres tymczasowego aresztowania od dnia 30.04.1969 r. do dnia 19.08.1969 r. Zasądza 
od oskarżonego Żmudy na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w części 
dotyczącej jego skazania oraz wymierza mu tytułem opłaty sądowej kwotę 400 zł. Na 
zasadzie art. 49 kpk postępowanie w stosunku do Bronisławy Janiny Siwickiej umarza, 
kosztami postępowania w tej części obciąża Skarb Państwa (…)”43.

3.   Wnioski
 Rok 1968 dla znacznej części społeczeństwa był wstrząsem. Reakcje na wydarzenia 

marcowe oraz na sierpniową inwazję na Czechosłowację świadczyły o wzroście 
zniechęcenia również wśród mieszkańców powiatu wałeckiego. Sytuacji tej nie 
ustabilizował listopadowy zjazd PZPR. W okresie wydarzeń marcowych największy 
niepokój SB wzbudziły tzw. akcje ulotkowe. Kilkanaście ulotek znaleziono m.in. 
pomiędzy Skrzatuszem a Szydłowem. Wałecka bezpieka rozpoczęła tropienie 
ich autora w ramach sprawy operacyjno-śledczej o krypt. „Czarny Tulipan”. Za 
rozpowszechnianie wrogich ulotek oskarżono mieszkańca Miastka, Tadeusza Żmudę. 
Pod operacyjną kontrolą znalazło się także kilka innych osób. Inwigilacja uczestników 
Marca trwała zapewne w następnych latach. Wątek ten wymaga w przyszłości 
odrębnych badań naukowych. 

41  Ibidem, k. 81-83, Protokół przesłuchania podejrzanego z 11.06.1969 r., Koszalin.
42  Ibidem, k. 54-56, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjno-śledczej krypt. „Czarny Tulipan” 

z 30.12.1969 r., Koszalin.
43  Ibidem, k. 184, Sentencja wyroku w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 19.08.1969 r., 

Wałcz.
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Sprawa “Czarny Tulipan”
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4.   Aneks

      Jedna z ulotek 
„zabezpieczonych” przez 
Służbę Bezpieczeństwa do 
sprawy operacyjno-śledczej 
o krypt. „Czarny Tulipan” 
(źródło: AIPN Sz 00106/28, 
t. 5).

Odpis telefonogramu 
w sprawie ulotek w JW 3761 
w Wałczu (źródło: AIPN By 
244/741).
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Przemysław Benken 

Zawiedziony i niedoceniony.
Historia ucieczki pułkownika Klemensa Nussbauma

do Izraela w 1969 r.

1.   Wstęp
Geneza, przebieg i następstwa ucieczki do Izraela płk. Klemensa Nussbauma, wraz 

z  żoną i synem, nie zostały dotąd zbyt szeroko opisane w literaturze przedmiotu. 
Stosunkowo najwięcej miejsca poświęcono im w krótkim szkicu biografi cznym bohatera 
niniejszego artykułu przygotowanym przez Augusta Grabskiego i Łukasza Przybyło 
w  ramach wstępu do polskiego wydania książki Klemensa Nussbauma pt. „Historia 
złudzeń. Żydzi w Armii Polskiej w ZSRR 1943–1945”1. Niewielka objętość tekstu, jak 
również brak dostępu do wszystkich dokumentów związanych ze sprawą, nie mogły 
sprzyjać wyczerpaniu zagadnienia przez obu autorów, chociaż podali oni bardzo cenne 
informacje uzyskane od rodziny Nussbauma na temat jego odczuć i motywacji, których 
nie można było uchwycić w dostępnym materiale źródłowym.

Historia ucieczki Nussbauma jest interesująca, gdyż był to jeden z relatywnie 
niewielu ofi cerów tak wysokiego stopnia, którzy zdecydowali się na opuszczenie kraju, 
a także – co ważniejsze – jedyny z tego grona, którego działania według wszelkiego 
prawdopodobieństwa nie zostały zainspirowane aktywnością wywiadowczą obcych 
państw. Bohater artykułu był ideowym komunistą i przez większą część swego życia 
w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej popierał zachodzące w niej przemiany społeczno-
polityczne. Zmiana jego nastawienia nastąpiła dopiero w latach sześćdziesiątych XX w., 
gdy ze względu na swe żydowskie pochodzenie, utracił – wraz z żoną – wszystkie 
stanowiska i wpływy. Upokorzony Nussbaum zdecydował się nie tylko na opuszczenie 
kraju, lecz podjął w Izraelu pracę naukową ukierunkowaną na wykazanie komunistycznym 
decydentom w Polsce, jak bardzo się mylili marginalizując dokonania osób narodowości 
żydowskiej i usuwając je ze stanowisk na fali zorganizowanej kampanii antysemickiej. 
Owocem tak swoiście pojmowanej zemsty stała się wspomniana w poprzednim akapicie 
książka, o której będzie jeszcze mowa.

Niżej opisane fakty mogą stanowić interesujący materiał także dla działających 
obecnie służb wywiadu i kontrwywiadu. Ukazują one skomplikowane mechanizmy 
prowadzące do podejmowania decyzji o ucieczce z kraju przez osoby posiadające 
dostęp do tajemnicy państwowej na skutek urażonej ambicji i złego nadzoru ze strony 
przełożonych.

2.   Młodość, okres wojny i późniejsza kariera w Wojsku Polskim
Klemens Nussbaum urodził się 14 lutego 1921 r. we Lwowie, w religijnej rodzinie 

żydowskiej. Jego ojciec, Izydor, był robotnikiem i miał poglądy lewicowe; w 1933 r. 
stracił pracę i po kilku miesiącach bezrobocia wyjechał do Belgii w celach zarobkowych 
(pracował tam jako robotnik w fabryce mydła, a następnie w zawodzie kuśnierza)2. Matka 

1 A. Grabski, Ł. Przybyło, Wstęp do wydania polskiego, [w:] K. Nussbaum, Historia złudzeń. Żydzi w Armii 
Polskiej w ZSRR 1943–1945, Warszawa 2016, s. 8-16.

2  Izydor Nussbaum nie wrócił do Polski, lecz po opanowaniu przez Niemców Belgii zbiegł do 
początkowo nieokupowanej przez Niemców strefy we Francji (tzw. państwo Vichy). Mężczyzna 
nie przeżył wojny. Można spotkać się z informacją, że zginął podczas alianckiego bombardowania. 
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Nussbauma, Pepi (Paulina) Nussbaum (z domu Bratspies) przeniosła się wówczas, wraz 
z synem, do Żurawna (mieszkała tam aż do śmierci w 1942 r.), gdzie koszty utrzymania 
były mniejsze. Pepi Nussbaum nie pracowała i żyła z pieniędzy, które przysyłał jej mąż.

Bohater artykułu ukończył w Żurawnie szkołę powszechną, niemniej z powodu 
ciężkiej sytuacji fi nansowej nie mógł kontynuować edukacji w gimnazjum, lecz rozpoczął 
naukę zwodu kuśnierza w Żółkwi koło Lwowa. Częściowo utrzymywał go wówczas 
majster, u którego terminował, a resztę wydatków pokrywali krewni mieszkający 
w Żółkwi. Następnie Nussbaum przeniósł się do Lwowa, gdzie pracował jako kuśnierz 
aż do chwili wybuchu II wojny światowej. Pod koniec lat trzydziestych XX w. działał 
w komunistycznych organizacjach młodzieżowych: Haszomer Hacair3 i Komunistycznym 
Związku Młodzieży Polskiej4. August Grabski i Łukasz Przybyło, powołując się na 
relacje rodziny bohatera artykułu, pisali: „Akces do ruchu komunistycznego wiązał 
się u niego z  nadzieją, na skuteczną walkę z nędzą mas ludowych i powszechnym 
antysemityzmem”5. Decyzja ta zaważyła na dalszych losach bohatera artykułu.

Nussbaum nie brał udziału w kampanii polskiej 1939 r., a po wkroczeniu Armii 
Czerwonej na Kresy Wschodnie pracował w radzieckiej milicji i lokalnej administracji, 
a następnie został kierownikiem w jednej ze lwowskich restauracji. Po wybuchu wojny 
między III Rzeszą a ZSRR, w czerwcu 1941 r. zmobilizowano go do Armii Czerwonej, 
w  której walczył jako szeregowy, w jednostkach podporządkowanych Frontowi 
Zachodniemu i Południowozachodniemu (245. pułk piechoty i 25. samodzielny batalion 
inżynieryjny). 11 listopada 1942 r. odniósł lekką ranę nogi pod Stalingradem. Po 
wyleczeniu, w maju 1943 r., wstąpił na ochotnika do 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki. W okresie czerwiec–sierpień był słuchaczem szkoły podofi cerskiej 
3.  zapasowego pułku piechoty, po ukończeniu której został – w stopniu chorążego – 
zastępcą dowódcy plutonu. Brał udział w bitwie pod Lenino. W okresie marzec-lipiec 
1944 r. był słuchaczem Ofi cerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej w Moskwie, po 
ukończeniu której otrzymał stopień porucznika i został mianowany zastępcą dowódcy 
kompanii ds. polityczno-wychowawczych. Do PPR wstąpił w 1945 r. Wojnę zakończył 
w  stopniu majora i zastępcy dowódcy 1. batalionu szkolnego 4.  zapasowego pułku 
piechoty. Następnie, do lutego 1946 r., służył w 16. Dywizji Piechoty jako zastępca szefa 
Wydziału Polityczno-Wychowawczego, po czym skierowano go na dwumiesięczny kurs 
specjalny Sztabu Generalnego WP w Łodzi.

W wieku 27 lat Nussbaum był już podpułkownikiem. W latach 1946–1948 pracował 
w Sztabie Głównym Marynarki Wojennej jako szef Wydziału V (łączność specjalna). 

Klemens Nussbaum twierdził, że korespondencja listowa z ojcem urwała się w 1942 r., Centralne 
Archiwum Wojskowe (CAW) 1507/72/237, [b.p.], Życiorys Klemensa Nussbauma, 15.01.1950 r., 
Warszawa.

3  Haszomer Hacair (Strażnik Młody, Związek Młodzieży) – międzynarodowa żydowska organizacja 
młodzieżowa powstała w 1916 r. w Wiedniu. W okresie międzywojennym jej członkowie prezentowali 
poglądy skrajnie marksistowskie.

4  CAW 1507/72/237, [b.p.], Życiorys Klemensa Nussbauma, 15.01. 1950 r., Warszawa. W  zbiorach 
Archiwum Akt Nowych zachowały się akta trojga działaczy przedwojennego ruchu komunistycznego 
nazwiskiem Nussbaum. Autorowi artykułu nie udało się potwierdzić czy osoby te były spokrewnione 
z  Klemensem Nussbaumem, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na fakt, iż jedna z nich, Anna 
Nussbaum, działała we Lwowie przed II wojną światową, a następnie była aktywna podczas 
radzieckiej okupacji miasta (zob. Archiwum Akt Nowych (AAN) 10617, [b.p.], Akta osobowe Anny 
Nussbaum.

5 A. Grabski, Ł. Przybyło, op.cit., s. 8. Problem antysemityzmu w II Rzeczypospolitej i jego podłoża jest 
zagadnieniem niezwykle złożonym. Sama tylko wojna polsko-bolszewicka powodowała widoczną 
niechęć Polaków do sympatyków komunizmu narodowości żydowskiej, z których wielu w 1920 r. 
czynnie wspierało najeźdźców ze wschodu.
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W latach 1948–1952 był słuchaczem ASG WP im. Karola Świerczewskiego6. Wówczas to 
miał miejsce pierwszy poważny zgrzyt w wojskowej karierze Nussbauma, gdy w lutym 
1950 r. oskarżono go o niesamodzielne napisanie jednej z prac studenckich. Bohater 
artykułu nie poczuwał się do winy i publicznie odmówił ponownego przygotowania 
pracy, co zostało przez ówczesnego komendanta ASG gen. dyw. Zygmunta Berlinga 
w piśmie do szefa Sztabu Generalnego WP i wiceministra Obrony Narodowej gen. broni 
Władysława Korczyca zakwalifi kowane, jako odmowa wykonania rozkazu:

„Wykroczenie ppłk. Nussbauma nosi charakter wybryku, którego ukaranie moim 
zdaniem przekracza moje kompetencje, gdyż odmowa wykonania rozkazu wobec 
zebranych podwładnych kwalifikuje się do znacznie surowszego ukarania, niż 
moje możliwości (…). W konkretnym wypadku stawiam wniosek na karne obniżenie 
stopnia (…) do majora i proszę o wyciągnięcie wniosków organizacyjnych przez 
władze partyjne”7.

Nussbaum nie został, wszakże zdegradowany – ukarano go jedynie 
dziesięciodniowym aresztem domowym i potrąceniem 50% poborów za każdy 
dzień jego trwania8. Nie były to zatem sankcje dotkliwe, w stosunku do afrontu, 
jaki młody oficer uczynił gen. Berlingowi. Wskazywało to na bardzo silną pozycję 
bohatera artykułu w nieformalnej sieci powiązań na najwyższych szczeblach WP. 
Tłumaczyłoby również późniejszą nadmierną pewność siebie i wynikające z niej 
niedostateczne przykładanie się do wypełniania obowiązków służbowych. Osobiste 
relacje Nussbauma z wpływowymi oficerami WP nie są łatwe do uchwycenia 
w  zachowanym materiale źródłowym, jednak można postawić tezę, że zostały 
one nawiązane w okresie służby bohatera artykułu w 1.  Dywizji Piechoty oraz były 
następnie podtrzymywane i rozwijane po wojnie. Dywizja ta, w której służyło 
wielu oficerów narodowości żydowskiej (dominowali oni przykładowo w aparacie 
polityczno-oświatowym)9, stała się przysłowiową kuźnią kadr dla WP i MBP, a także 
innych resortów10. Nie bez znaczenia była również zapewne aktywność Nussbauma 
w  komunistycznych strukturach przed 1939 r. i szkolenie w  Moskowie odbyte 
w 1944 r.

Po ukończeniu kursu na ASG, bohater artykułu został szefem Wydziału Studiów 
ASG, niemniej w styczniu 1953 r. przeniesiono go do rezerwy11. Posunięcie takie 
wynikało z  dwóch faktów: 1) poważnego pogorszenia się stanu zdrowia oficera 
(rozwijająca się od 1949 r. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy), 2) braku 

6  W latach 1950–1953 Klemens Nussbaum był rozpracowywany przez Główny Zarząd Informacji 
WP w  kontekście jego niejasnego pochodzenia rodzinnego. Miano wówczas stwierdzić, że 
wywodził się „z rodziny kupieckiej”, a jego ojciec posiadał „sklep i kamienicę”, lecz nie znalazło 
to potwierdzenia w innych materiałach, a wobec Nussbauma nie wyciągnięto z tego tytułu żadnych 
konsekwencji. Według Augusta Grabskiego i Łukasza Przybyło, Nussbaum był w latach 1945–1951 
tajnym informatorem GZI o pseudonimie „Wołk” (A. Grabski, Ł. Przybyło, op. cit., s. 10).

7  CAW1507/72/237, [b.p.], Pismo komendanta ASG im. Karola Świerczewskiego do szefa Sztabu 
Generalnego WP w sprawie Klemensa Nussbauma, 21.02.1950 r., Warszawa.

8   CAW, 1507/72/237, [b.p.] Rozkaz ofi cerski nr 2 szefa Sztabu Generalnego WP, 25.02.1950 r., 
Warszawa.

9  K. Nussbaum, op. cit., s. 119-120. Zob. też: idem, Jews in the Kościuszko Division and First Polish Army, 
[w:] Jews in Eastern Poland and the USSR, 1939–46, N. Davies, A. Polonsky (red.), London 1991, s. 183-
213.

10  Zagadnienie to, aczkolwiek przede wszystkim w aspekcie późniejszych karier weteranów II wojny 
światowej w komunistycznym aparacie partyjnym, analizował w ostatnim czasie Mirosław Szumiło 
(idem, „Towarzysze broni”. Czynnik kombatancki w karierach działaczy PPR i PZPR, [w:] „Ojczyzna 
obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczne w Polsce w XX wieku, 
M. Kornat, M. Kruszyński, T. Osiński (red.), Lublin–Warszawa 2017, s. 309-324.

11  CAW 1507/72/237, [b.p.], Przebieg służby wojskowej Klemensa Nussbauma, [b.d.], Warszawa.
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wykazywania dostatecznej inicjatywy w wykonywaniu obowiązków służbowych. 
To ostatnie zagadnienie zostało w  maju 1968 r. przez ówczesnego szefa Oddziału 
II Departamentu Kadr MON, płk. Mariana Kotta, scharakteryzowane następująco:

„[Nussbaum] przejawiał chwiejność moralną i nieszczerość. Szczególnie ujemną 
cechą charakteru płk. rez. Nussbauma było zarozumialstwo i przecenianie własnych 
możliwości, co niejednokrotnie ujemnie wpływało na wykonywanie zadań służbowych 
i  współżycie z otoczeniem. Wyżej wymieniony w okresie studiów w ASG był karany 
dyscyplinarnie i partyjnie naganą z ostrzeżeniem”12.

Nussbaum uważał, że główną przyczyną jego usunięcia z wojska były wewnętrzne 
rozgrywki o wpływy w ASG. Zapewne było to prawdą, gdyż przykładowo w listopadzie 
1950 r., a więc dziesięć miesięcy po opisanym wyżej incydencie z odmową wykonania 
rozkazu, ofi cer został scharakteryzowany niezwykle pozytywnie: „Pilny i pracowity. 
[…] Politycznie wyrobiony. Światopogląd marksistowsko-leninowski. Bierze aktywny 
udział w budownictwie socjalizmu (odczyty na fabrykach i praca na terenie ASG)”13. 
Tymczasem po upłynięciu ledwie kolejnych dwunastu miesięcy oceniono go bardzo 
krytycznie. Wynikało to, według wszelkiego prawdopodobieństwa, przede wszystkim 
ze zmiany układu sił w ASG i Sztabie Generalnym WP, o czym świadczyły również 
późniejsze losy bohatera artykułu.

W latach 1953–1957 Nussbaum pracował w Ministerstwie Przemysłu Materiałów 
Budowlanych, najpierw na stanowisku starszego inspektora, a następnie naczelnika 
Wydziału Szkół Centralnego Zarządu Szkolenia Zawodowego MPMB. Funkcja ta 
z  pewnością nie spełniała jego aspiracji, czego dowodem było to, że 1955 r. i 1956 r. 
zwracał się z prośbą o ponowne powołanie do służby wojskowej. W obu przypadkach 
otrzymał odmowę, którą uzasadniono złym stanem zdrowia Nussbauma. Co godne 
odnotowania, bohater artykułu wystąpił w 1956 r. o zgodę na wyjazd stały do Izraela 
(posiadał tam krewnych, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych), co jednak nie doszło 
do skutku najpierw z uwagi na sprzeciw żony, a po jego przezwyciężeniu – z powodu 
zniesienia przez władze możliwości wyjazdów ofi cerów WP na pobyt stały do państw 
kapitalistycznych.

Sytuacja nieoczekiwanie zmieniła się jednak po dojściu do władzy ekipy Władysława 
Gomułki. Otrzymawszy nieofi cjalnymi kanałami informację o tym, że jego powrót 
do armii jest możliwy, jak również mając obietnicę awansu na stopień pułkownika, 
Nussbaum złożył w styczniu 1957 r. trzecią prośbę o ponowne powołanie do służby 
wojskowej, która tym razem, ku jego satysfakcji, została rozpatrzona pozytywnie. 
Bohater artykułu kolejny raz założył mundur w marcu 1957 r., obejmując funkcję 
pomocnika szefa Oddziału Wojskowo-Badawczego ASG. W czerwcu tego samego roku 
został zastępcą kierownika Studium Wojskowego Politechniki Warszawskiej, a w 1958 r. 
otrzymał awans na stopień pułkownika. Jego kariera w ASG rozwijała się pomyślnie aż 
do lipca 1967 r. Przykładowo w opinii służbowej z listopada 1966 r. scharakteryzowano 
go następująco:

„Pułkownik Klemens Nussbaum posiada wyrobiony charakter, właściwą na 
stanowisku energię. Jest odważny, pracowity i stanowczy. Posiada wysokie poczucie 
honoru i godności, ambitny i bardzo wyrobiony towarzysko. (…) Wyróżniony. Jest 
to oficer zdolny, obowiązki swoje wykonuje dobrze. Zna się na pracy, ma właściwe 
umiejętności w kierowaniu kadrą. Dobry organizator. Dbały o podwładnych, stara 
się być obiektywny w ich ocenie. Decyzje pobiera [podejmuje] szybko, przemyślanie, 

12  CAW 1507/72/237, [b.p.], Notatka służbowa przygotowana przez szefa Oddziału II Departamentu 
Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej płk. Mariana Kotta dla zastępcy Szefa Głównego Zarządu 
Politycznego WP gen. bryg. Jana Czapli w sprawie płk. Klemens Nussbauma, 2.05.1968 r., Warszawa.

13  CAW 1507/72/237, [b.p.], Opinia służbowa na temat ppłk. Klemensa Nussbauma, 10.11. 1950 r., 
Warszawa.
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rozsądnie. W nowych warunkach orientuje się szybko. Posiada bardzo dobrą zdolność 
przyswajania nowych wiadomości. Uczciwy, lubiany przez otoczenie, w służbie i poza 
nią zachowuje się nienagannie. Moralności jego nic zarzucić nie można. Dużo czyta, 
zna dobrze języki obce: rosyjski, ukraiński, niemiecki. Doskonale zorientowany 
politycznie. Szczerze oddany socjalizmowi i władzy ludowej. W pracy partyjnej 
bierze czynny udział”14.

W 1958 r. Nussbaum został odznaczony złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie 
Ojczyzny”15. Ponadto, jeszcze w czerwcu 1967 r., rektor Politechniki Warszawskiej 
przyznał bohaterowi artykułu nagrodę w wysokości 4 tys. zł za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej16. Nussbaum dostał również od przełożonych zgodę 
na podjęcie dwuletniego wieczorowego studium dziennikarstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim, które ukończył w listopadzie 1967 r. broniąc pracę magisterską pt. 
„Rola »Wolnej Polski« w kształtowaniu postawy ideowo-emigracyjnej inteligencji 
polskiej w  ZSRR”. Często wyjeżdżał też za granicę, czemu sprzyjały eksponowane 
stanowiska zajmowane w aparacie komunistycznej władzy przez jego żonę, o czym 
niżej.

3.   Antysemityzm, ponowne usunięcie z armii i ucieczka do Izraela
Problemy autora „Historii złudzeń…” i jego najbliższych na tle narodowościowym nie 

zaczęły się w 1967 r., lecz miały się pojawić kilka lat wcześniej. Już w 1961 r. Nussbaum 
zwracał się do Prokuratury Generalnej z prośbą o wszczęcie śledztwa przeciw dozorczyni 
domu przy ul. Belwederskiej, gdzie mieszkał wraz z rodziną:

W piśmie swoim Nussbaum jako fakt podał, że wyżej wymieniona kilkakrotnie 
wyzywała jego syna Jerzego, lat jedenaście, słowami: „ty żydziaku, ty parszywy Żydzie, 
ty żydowskie nasienie” oraz, że w dniu 29 sierpnia 1961 r. pobiła go dotkliwie z powodu 
jego żydowskiego pochodzenia. Jak podkreślił dalej (…), „chciała w ten sposób zaszczepić 
u dzieci »jad nienawiści narodowościowej«”17.

Przesłuchanie świadków nie potwierdziło wersji wydarzeń Nussbauma, więc 
śledztwo zostało umorzone.

Wydarzeniem o wiele bardziej brzemiennym w skutkach było zaproponowanie w lipcu 
1967 r. Nussbaumowi przejścia na mniej eksponowane stanowisko w systemie OTK, co 
ofi cjalnie tłumaczono koniecznością obsadzenia wakatów w OTK. Ofi cer kategorycznie 
odmówił przyjęcia jakiegokolwiek innej funkcji, aniżeli dotąd przez niego piastowana, 
powołując się na swój stan zdrowia. W rezultacie został skierowany na komisję lekarską, 

14  CAW 1507/72/237, [b.p.], Opinia służbowe na temat płk. Klemensa Nussbauma, 15.11.1966 r., 
Warszawa.

15  Klemens Nussbaum posiadał już brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, nadany mu 
w 1951 r., jak również m.in. następujące odznaczenia polskie i zagraniczne w związku ze swoim 
udziałem w II wojnie światowej: Krzyż Grunwaldu III kl., Order Odrodzenia Polski V kl. (1946 r.), 
medal „Zasłużony na Polu Chwały” (dwukrotnie), czechosłowacki Krzyż Walecznych oraz radziecki 
medal „Za obronę Stalingradu”.

16  CAW 1507/72/237, [b.p.], Pismo rektora PW do płk. Klemensa Nussbauma w sprawie przyznania mu 
nagrody pieniężnej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 13.06.1967 r., Warszawa.

17  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Biuro Udostępniania (AIPN BU) 01251/697, 
Protokół oględzin akt śledztwa nr 1 DS/S/64/61, 9.01. 1970 r., [b.p.], W tym też okresie Klemens 
Nussbaum w rozmowach z ofi cerami zatrudnionymi w Studium Wojskowym PW miał stwierdzać, że 
w Polsce nie ma dla niego miejsca, a „jego szanse życiowe i miejsce to Izrael” (AIPN BU, 01251/697, 
[b.p.], Notatka z analizy materiałów operacyjnych znajdujących się w teczce nr ZS-994 nadesłanej 
przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w Warszawie na temat płk. Klemensa Nussbauma, 3.01.1970 r., 
Warszawa. Bardzo możliwe wszakże, że wypowiedzi te przypisano Nussbaumowi po jego ucieczce 
do Izraela.
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która stwierdziła jego niezdolność do służby zawodowej w czasie pokoju18. Według 
rodziny bohatera artykułu, usuwanie z wojska Nussbauma przebiegało następująco:

„Relacja rodzinna nie potwierdza faktu proponowania (…) jakiegokolwiek stanowiska 
w OTK, co zresztą nie miałoby sensu, ponieważ był to po prostu pierwszy etap czystki 
antysemickiej w wojsku, mającej na celu usunięcie ofi cerów żydowskiego pochodzenia, 
a nie zmianę ich stanowisk na mniej eksponowane. W lipcu 1967 r., czyli już w kilka 
tygodni po wojnie sześciodniowej, szef kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej 
w ciągu półgodzinnej rozmowy (przy koniaku!) ciągle dopytywał się o stan zdrowia płk. 
Nussbauma, który zdawał się nie rozumieć intencji rozmówcy. W końcu zdecydował się 
go wysłać na komisję lekarską, która stwierdziła całkowitą głuchotę19, co spowodowało 
przejście w stan spoczynku”20.

Niezależnie od pewnych rozbieżności między relacjami rodziny, a aktami osobowymi 
Nussbauma, należałoby jednoznacznie stwierdzić, że jego odejście z wojska wynikało przede 
wszystkim z prowadzonej przez polski rząd kampanii antysemickiej, która osiągnęła swe 
apogeum kilka miesięcy później – w marcu 1968 r. Bohater artykułu przeszedł do rezerwy 
17 października 1967 r., w związku z czym otrzymał od szefa Departamentu Kadr MON, gen 
bryg. Stanisława Wytyczaka, okolicznościowe pismo z  podziękowaniem za „wieloletnią 
służbę wojskową oraz wniesiony wkład w dzieło umacniania i rozwoju sił zbrojnych Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej”21. Mimo tych górnolotnych sformułowań, wkrótce okazało 
się, że dla Nussbauma i jego najbliższych nadeszły trudne czasy. W okresie od września 
1967 r. do grudnia 1968 r. bohater artykułu pracował jako dziennikarz w redakcji działu 
popularnonaukowego „Expressu Wieczornego”, z którego został zwolniony.

Również żona Nussbauma, Stanisława Zawadecka-Nussbaum, ucierpiała z uwagi na 
narodowość męża, chociaż jej kariera wcześniej rozwijała się doskonale. Podczas II wojny 
światowej kobieta służyła jako ofi cer polityczny w 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki. Z WP odeszła w 1946 r. w stopniu majora. W latach 1949–1952 była sekretarzem 
Zarządu Głównego Ligi Kobiet (ZG LK). W latach 1953–1957 pracowała zaś na kierowniczych 
stanowiskach w Ministerstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych. W latach 1956–1968 
pracowała w Sekretariacie Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, w latach 
1958–1965 ponownie była sekretarzem, a w latach 1965–1968 przewodniczącą ZG LK 
(organizacja ta liczyła wówczas ok. 2,5 mln członkiń). Ponadto w latach 1961–1969 
posłowała na sejm, a w latach 1964–1968 była zastępcą członka KC PZPR22. Co godne 

18  CAW 1507/72/237, [b.p.], Notatka służbowa przygotowana przez szefa Oddziału II Departamentu 
Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej płk. Mariana Kotta dla zastępcy Szefa Głównego Zarządu 
Politycznego WP gen. bryg. Jana Czapli w sprawie płk. Klemens Nussbauma, 2.05.1968 r., Warszawa.

19  W rzeczywistości stwierdzono m.in. „chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy w okresie 
zbliznowacenia wrzodu” oraz „obustronne osłabienie słuchu pochodzenia odbiorczego bez 
zaburzeń równowagi” (CAW, 1507/72/237, [b.p.], Orzeczenie nr 8/2/67 Centralnej Wojskowej 
Komisji Lekarskiej, 12.09.1967 r., Warszawa).

20  A. Grabski, Ł. Przybyło, op. cit., s. 12.
21  CAW 1507/72/237, [b.p.], Pismo okolicznościowe szefa Departamentu Kadr MON gen bryg. 

Stanisława Wytyczaka do Klemensa Nussbauma w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby 
wojskowej, 20.10. 1967 r., Warszawa. Co godne uwagi, gen. Wytyczak w opinii służbowej płk. 
Klemensa Nussbauma, sporządzonej już po jego zwolnieniu z wojska, wypowiedział się na temat 
bohatera artykułu bardzo pozytywnie: „Był uczciwym ofi cerem, lubianym przez otoczenie, 
nienagannie zachowującym się w  służbie i poza służbą. Do przełożonych i kolegów odnosił się 
właściwie. (…) z Ludowego Wojska Polskiego został zwolniony z uwagi na stan zdrowia, który 
uniemożliwiał mu dalsze pełnienie służby w  czasie pokoju” (CAW, 1507/72/237, [b.p.], Opinia 
służbowa na temat płk. Klemensa Nussbauma sporządzona przez szefa Departamentu Kadr MON 
gen bryg. Stanisława Wytyczaka na podstawie akt personalnych i opinii służbowych z okres służby 
w Ludowym Wojsku Polskim, [b.d.d], 1967 r., Warszawa).

22  Zob. T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991, Warszawa 1991 r., s. 307, 326. Żonę Klemensa 
Nussbauma odznaczono za działalność na rzecz rozwoju komunizmu w Polsce Krzyżem Ofi cerskim 
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podkreślenia, Zawadecka-Nussbaum była narodowości polskiej i wyznania katolickiego23.
W czerwcu 1968 r., jak przedstawiono to w 1970 r., w audycji RWE, powołując się na 

relację kobiety, Zawadecką-Nussbaum szybko pozbawiono najważniejszych stanowisk:
„Przygotowany teren zawrzał. Zebranie Zarządu Głównego [LK], które odbyło 

się w  dwa-trzy miesiące po wydarzeniach marcowych, zmieniło się w sąd nad 
przewodniczącą. W historycznej chwili walki z syjonizmem (…) padła pod adresem 
Zawadeckiej cała wiązanka oskarżeń: że nie potępiła agresji izraelskiej, że sparaliżowała 
sekcję solidarności z kobietami arabskimi, że syn Zawadeckiej miał kolportować 
nieprawomyślne ulotki, że dopuścić miała do wystąpień redakcji pisma »Zwierciadło« 
i  »Ty i ja« w obronie [Leszka] Kołakowskiego. (…) Rozpaczliwa obrona na nic się nie 
zdała. Zawadecką odsunięto od wszystkich funkcji” 24.

W innej audycji RWE z 1970 r. sprawę Zawadeckiej-Nussbaum naświetlono w sposób 
następujący:

„Rok 1968 – czerwiec. Stanisława Zawadecka traci wszystkie stanowiska. 
Przewodniczącą Ligi Kobiet zostaje Maria Milczarek. Jesteśmy w atmosferze 
pomarcowej. Zawadecka nie jest wprawdzie Żydówką, ale ma męża żydowskiego 
pochodzenia i przyszła do kraju z Rosji. Jej desygnowana następczyni (…) »jest aktywistką 
komunistyczną krajowego chowu i nie ma obciążeń rasowych«”25.

Nagłe załamanie się kariery Nussbauma i jego żony z pewnością było dla nich 
bardzo ciężkim przeżyciem, tym bardziej, że rodzina Nussbaumów – jak słusznie pisali 
August Grabski i Łukasz Przybyło – swój wysoki status społeczny osiągnęła „tylko 
dzięki wielkim reformom społecznym dokonanym w PRL” i „do lat sześćdziesiątych 
utożsamiała się z polityką partii rządzącej, choć od początku lat sześćdziesiątych 
narastało w nich rozczarowanie sytuacją polityczną w kraju”26. Taki przyspieszony model 
awansu społecznego nie był w Polsce rządzonej przez komunistów czymś wyjątkowym. 
Nussbaumowie mogli służyć za dobry przykład próby uformowania przez władze 
nowych elit, które miały zastąpić „elementy niepewne i wrogie”. Na pewien paradoks 
dziejowy zakrawał wtedy fakt, że w obliczu zmieniającej się sytuacji politycznej w kraju, 
instrumentalnie wykorzystano ich i pozbawiono znaczenia jeszcze szybciej, aniżeli 
zostali oni wcześniej wyniesieni ponad innych. Wywołało to rozgoryczenie i poczucie 
krzywdy, szczególnie widoczne w donosach tajnego współpracownika Wydziału III 

Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Sztandaru Pracy i i II 
klasy.

23  Pojawiały się informacje, że żona Klemensa Nussbauma po wyjeździe do Izraela przeszła na judaizm 
(zob. T. Pióro, Ucieczki ofi cerów Ludowego Wojska Polskiego w latach 1948–1990, „Więź”, 1999 r., nr 
12 [494], s. 124-139).

24  AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Serwis Nasłuchu Polskiego Radia z dn. 17.11.1970 r. – Wolna Europa, 
godz. 20.10, Warszawa. Działania przeciwko Stanisławie Zawadeckiej-Nussbaum miały się 
rozpocząć po tym, gdy odmówiła rozwiedzenia się z mężem. Warto dodać, że 20.04. 1968 r. do 
prezydium Zarządu Głównego LK wpłynęła petycja członkiń zarządów dzielnicowych LK i pracownic 
Zarządu Warszawskiego, które m.in. domagały się odwołania ze stanowiska Zawadeckiej-
Nussbaum motywując to następująco: „Żądania nasze są podyktowane długotrwałym milczeniem 
osób odpowiedzialnych za kierowanie masową i jedyną organizacją kobiecą w Kraju oraz za brak 
zdecydowanej ich postawy w  momentach szczególnie krytycznych dla narodu polskiego, kiedy 
całe społeczeństwo polskie ostro napiętnowało awanturników politycznych, orędowników 
reakcji i syjonistów. Wyraz poparcia dla polityki Partii dawały szeregowe członkinie organizacji 
warszawskiej Ligi Kobiet z własnej inicjatywy na zebraniach i w podejmowanych rezolucjach. Na tej 
podstawie aktyw warszawski Ligi Kobiet domaga się zmiany Kierownictwa Zarządu Głównego Ligi 
Kobiet” (AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Petycja w sprawie odwołania kierownictwa Zarządu Głównego 
LK, 20.04.1968 r., Warszawa).

25  AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Serwis Nasłuchu Polskiego Radia z dn. 6.03.1970 r. – Wolna Europa, 
godz. 20.10, Warszawa. 

26  A. Grabski, Ł. Przybyło, op. cit., s. 12.
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Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pseudonim „Rajski”, który 
od 1968 r. rozpracowywał syna Nussbauma – Jerzego, osiemnastoletniego wówczas 
studenta, który brał udział w tzw. wydarzeniach marcowych27. W jednym z dokumentów 
t.w. „Rajski” opisywał krytyczną postawę młodego człowieka wobec sytuacji w kraju:

„Jerzy twierdził, iż w Polsce panuje antysemityzm. »Ojciec (…) po zwolnieniu z wojska 
rozpoczął pracę (…) w „Ekspresie Wieczornym«. Jednak i stąd otrzymał wymówienie, 
gdyż jest Żydem. (…) Nussbaum potępiał interwencję wojskową Układu Warszawskiego 
[w Czechosłowacji], wyciągając analogię do agresji hitlerowskiej na Czechosłowację w 
1938 r. ZSRR jest państwem imperialistycznym i faszystowskim. Gdyby w ZSRR i krajach 
satelickich przeprowadzić prawdziwe wolne wybory, to komuniści nie utrzymaliby się 
u  władzy w ciągu 24 godzin. Są to wszystko reżimy totalitarne, dlatego Gomułka tak 
domagał się interwencji (…). Boi się on o własną władzę (…). Wie on, że jest w Polsce bardzo 
niepopularny. Wiele zmieniło się od października 1956 r. Dzisiaj Gomułka występuje 
przeciwko tym postępowym siłom, które go wyniosły do władzy. Swą antysemicką 
kampanią zaprzecza nawet tak uparcie przez siebie głoszonemu internacjonalizmowi”28.

Dzięki znajomości z Jerzym Nussbaumem-Zawadeckim, t.w. „Rajski” miał również 
możliwość poznać jego ojca. W donosie złożonym 28 lipca 1969 r. znalazły się interesujące 
informacje na temat bohatera niniejszego artykułu, które – wobec braku relacji samego 
Nussbauma na temat wydarzeń bezpośrednio poprzedzających jego ucieczkę do Izraela 
– należałoby uznać za szczególnie cenne:

W rozmowie ojciec Jerzego powiedział, że po marcu 1968 r. został zwolniony z funkcji 
zastępcy Komendanta Studium Wojskowego Politechniki Warszawskiej. Usunięto go, jak 
twierdzi, tylko dlatego, że jest Żydem. Wykorzystano pomarcową falę antysemityzmu. 
Po zwolnieniu krótko pracował w »Ekspresie Wieczornym«, skąd usunięto go, gdy 
naczelnym redaktorem został »antysemita« [Zbigniew] Sołuba. Zapytałem czy wśród 
ofi cerów można było odczuć nastroje antyżydowskie? W  odpowiedzi twierdził, że 
w wyniku tych nastrojów zwolniono z wojska szereg ofi cerów pochodzenia żydowskiego. 
Czystkę tą rozpętała grupa zwolenników [Mieczysława] Moczara, która chciała 
doprowadzić gen. Grzegorza Korczyńskiego na stanowisko ministra Obrony Narodowej. 
Zamiar ten udał im się tylko częściowo, ponieważ był sprzeciw ze strony kierownictwa 
partii. (…) Nussbaum mówił, że z Polski nie zamierza emigrować. (…) Następnie 
nawiązał do wydarzeń marcowych z 1968 r. i twierdził, że od tego momentu cała prasa 
zaczęła pisać antysemickie artykuły. Przodował »Żołnierz Wolności« (…). „»Ekspres 
Wieczorny« jest gorszy od brukowca zachodniego, gdyż ten może pisać o skandalach ze 
sfer rządowych. U nas tego nie wolno pisać”29.

W dniu, w którym Klemens Nussbaum rozmawiał z tajnym współpracownikiem, 
miał już zaplanowany wyjazd do Jugosławii, a stamtąd, przez Austrię, do Izraela. Jego 
słowa o  niechęci do emigracji należałoby raczej rozumieć w kontekście wyjazdu na 
Bliski Wschód w sposób legalny. Z późniejszych akt śledczych wynikało, że Nussbaum 
nie uzyskałby na to zgody ze strony władz, z uwagi na posiadanie wiedzy stanowiącej 
tajemnicę państwową. Ponadto urzędnicy mogliby odmówić paszportów jego żonie 
i  dzieciom. Celowe rozdzielanie rodzin było w takich wypadkach praktykowane, 
o czym bohater artykułu dobrze wiedział30. Za wyjazdem z kraju akurat w tym okresie 
przemawiały także przychodzące do Jerzego Nussbauma-Zawadeckiego zawiadomienia 

27  Zob. Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 2, Aneks źródłowy. Dzień po dniu w raportach SB oraz 
Wydziału Organizacyjnego KC PZPR, M. Zaręba (oprac.), Warszawa 1998, s. 109.

28  AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Fragment doniesienia agenturalnego t.w. ps. „Rajski”, [b.d.d], 1969 r., 
Warszawa.

29  AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Doniesienie agenturalne t.w. ps. „Rajski”, 24.08.1969 r., Warszawa.
30  Ibidem.
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w sprawie stawienia się jesienią w jednostce wojskowej w celu odbycia służby zasadniczej.
21 sierpnia 1969 r. Nussbaum wraz z żoną i synem wyjechali na urlop wypoczynkowy 

do Jugosławii, z którego od początku nie planowali wracać. Wcześniej bohaterowi 
artykułu odmówiono zgody na wyjazd do Bułgarii ze względu na to, że znajdował się on 
na liście osób zastrzeżonych przez WSW. W opinii rodziny miało to ostatecznie przekonać 
Nussbaumów do konieczności ucieczki z Polski. Paszporty do Jugosławii zostały wydane 
dopiero po osobistej interwencji Stanisławy Zawadeckiej-Nussbaum31, niemniej ich 
użytkownikom nie udało się przedostać do Austrii, jak pierwotnie planowali. Uczynili 
to dopiero 24 września dzięki paszportom przekazanym przez „obcych ludzi”, które 
zostały im dostarczone przez bliżej nieokreśloną „bliską znajomą”. Po przejechaniu 
pociągiem granicy austriacko-jugosłowiańskiej Nussbaumowie dotarli do Wiednia. 
Według późniejszych ustaleń MSW, operację przerzutu do Austrii zorganizował szef 
wiedeńskiego Centrum Dokumentacji Szymona Wiesenthala, który nie tylko sprowadził 
Nussbaumów do Wiednia, lecz udzielił im również pomocy fi nansowej na zakup 
samochodu, by mogli w grudniu 1969 r. wyjechać do Izraela32.

Nussbaumowie zamieszkali w Nazarecie, gdzie bohater artykułu podjął pracę 
w  piekarni, a od 1971 r., po otrzymaniu stypendium doktoranckiego, równolegle 
zajmował się działalnością naukową. We wrześniu 1980 r. autor „Historii złudzeń…” 
wyjechał, wraz z żoną, do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie pełnił funkcję sekretarza 
gminy żydowskiej w Akwizgranie. Mieszkał tam do początku 1989 r., gdy na dwa miesiące 
przed śmiercią, która miała miejsce 9 kwietnia, przeprowadził się do Kolonii. Stanisława 
Zawadecka-Nussbaum, która po wyjeździe do Izraela nie pracowała ze względu na zły 
stan zdrowia, zmarła w 2012 r. w Kolonii33.

Co godne uwagi, w Polsce pozostało starsze dziecko Nussbaumów – córka Edwarda 
(ur. 1945 r.). Według kobiety przyczyną tego były złe stosunki między nią a rodzicami 
po tym, jak wyszła za mąż za ciemnoskórego obywatela Ghany, absolwenta Akademii 
Medycznej w Warszawie (Edwarda także była lekarzem). Wyjazd rodziców i brata do 
Jugosławii zbiegł się z terminem porodu dziecka Edwardy, co uważała ona za celowe, 
złośliwe działanie matki: „Ubolewała, że matka Polka – Zawadecka była przewodnicząca 
Ligi Kobiet i poseł na Sejm PRL mogła tak haniebnie postąpić. Uważa, że jest to zemsta 
ze strony rodziców za to, że poślubiła murzyna”34.

Jak wynikało z opinii córki bohatera artykułu, chociaż był on niewątpliwie poddawany 
szykanom w związku ze swą narodowością, sam również nie potrafi ł ustrzec się przed 
rasizmem. Z drugiej jednak strony, Edwarda, która ze względu na swój stan, a  być 
może i inne kwestie, nie mogła towarzyszyć rodzicom, krytycznie wypowiadając się 

31  Na podstawie dostępnych dokumentów nie udało się ustalić kto popełnił tak karygodny błąd i czy 
został za to pociągnięty do odpowiedzialności. Był to kolejny przykład tego, że odchodzenie od 
przyjętych procedur na rzecz „wyjątków” często przynosi opłakane skutki. Gdyby zastosowano 
się do zaleceń WSW i odmówiono prośbie Stanisławy Zawadeckiej-Nussbaum, jej mąż nie mógłby 
opuścić kraju.

32  AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Fragment dokumentu dotyczącego Stanisławy Zawadeckiej-Nussbaum, 
[b.d.d], Warszawa. Według tego źródła, kobietę powitało w Izraelu prezydium Związku Długoletnich 
Działaczy Rewolucyjnego Ruchu Robotniczego, a w biuletynie związku miano zamieścić 
komunikat określający Zawadecką-Nussbaum jako „znaną działaczkę ruchu komunistycznego”, 
zaś jej opuszczenie Polski opisano jako „następstwo zdrady ideałów komunizmu przez obecne 
kierownictwo PZPR”.

33  A. Grabski, Ł. Przybyło, op. cit., s. 13-16.
34  AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Notatka inspektora Wydziału III Departamentu III płk. Władysława 

Kucypera z rozmowy z Edwardą Sackey, 19.11.1969 r., Warszawa. Co godne uwagi, kontrola 
korespondencji wykazała, że do Edwardy Sackey wysłano z Austrii list datowany na 17.02.1970 r., 
w którym Stanisława Zawadecka-Nussbaum zwracała się do córki w czułych słowach (AIPN BU, 
2435/9, k. 11-12, Protokół otwarcia i oględzin zajętej korespondencji, 27.02.1970 r., Warszawa).
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na ich temat chciała ograniczyć ewentualne represje ze strony aparatu bezpieczeństwa 
wymierzone w siebie, dziecko oraz męża. Ten drugi wariant wydaje się w ocenie autora 
artykułu bardziej prawdopodobny. Kolejnym silnym argumentem, który przemawiał 
za pozostaniem Edwardy w Polsce okazywał się fakt, iż była ona żoną cudzoziemca, 
przez co komuniści musieli z nią postępować w sposób wyjątkowo ostrożny. Jej brat 
Jerzy, któremu groziła służba wojskowa, nie mógł zwlekać, gdyż jego perspektywy 
w przypadku pozostania w kraju nie przedstawiały się zbyt ciekawie.

4.   Śledztwo
Pod koniec listopada 1969 r. Edwarda Sackey otrzymała od rodziców list, w którym 

informowali oni, że nie zamierzają powrócić do kraju. W takiej sytuacji 1 grudnia udała 
się do Stołecznego Zarządu Budynków Mieszkaniowych, ażeby dokonać zamiany 
dotychczas zajmowanego przez Nussbaumów mieszkania na mniejsze35. Kilka dni 
później o sprawie dowiedział się również aparat bezpieczeństwa.

Dochodzenie przedśledcze w sprawie odmowy powrotu do kraju przez Klemensa 
Nussbauma, jego żonę oraz syna zostało wszczęte 9 grudnia 1969 r. przez inspektora 
Biura Śledczego MSW kpt. Wiesława Strużyńskiego. Decyzję ową motywowano tym, 
iż „zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż wymienieni weszli w porozumienie z osobą 
działającą w interesie obcego państwa w celu działania na szkodę Państwa Polskiego”36. 
Zastosowano tym samym art. 5 dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach 
szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, który brzmiał: „Obywatel 
polski, który wchodzi w porozumienie z osobą działająca w interesie obcego rządu lub 
obcej organizacji w celu działania na szkodę Państwa Polskiego podlega karze więzienia 
na czas nie krótszy od pięciu lat”37.

W toku dochodzenia przeszukano mieszkanie Nussbaumów oraz przesłuchano 
sąsiadów oraz najbliższych współpracowników bohatera artykułu i jego żony, lecz na 
ogół zeznawali oni, że nie mieli żadnej wiedzy na temat przygotowywanego wyjazdu 
do Izraela. Świadkowie podkreślali również powściągliwość rodziny Nussbaumów 
w  bezpośrednich kontaktach, przez co trudno było uzyskać jakiekolwiek informacje 
przydatne funkcjonariuszom MSW. Takie postępowanie sąsiadów i najbliższych 
współpracowników Nussbaumów wynikało zapewne z chęci przedstawiania się 
jako osób, które nie miały większych związków z byłym wpływowym ofi cerem WP 
pochodzenia żydowskiego podejrzewanym o ucieczkę do Izraela. Podawanie zbyt wielu 
szczegółów mogłoby bowiem w ich mniemaniu świadczyć o tym, iż wiedząc o planach 
Nussbauma nie poinformowali odpowiednich organów, a może nawet byli z nim 
w zmowie. Jednym z wyjątków był Józef Kozak, były ofi cer WP, który w 1960 r. poznał 
Nussbauma w Studium Wojskowym PW, gdzie przez pewien czas z nim pracował. Kozak 
przedstawił funkcjonariuszom jak wielkie zagrożenie mógł stanowić Nussbaum dla 
ochrony tajemnicy państwowej:

„(…) posiadał wiadomości, które stanowią tajemnicę państwową i wojskową. Znał 
dyslokację wielu jednostek (…), organizację Wojska Polskiego, kierunki zamierzonych 
działań na wypadek konfl iktu zbrojnego, uzbrojenie naszej armii, taktykę szkolenia, 
itp. Nussbaum bywał na wizytacjach w jednostkach wojskowych, w których studenci 
odbywali praktykę. Według mnie o Wojsku Polskim wiedział dużo. Nussbaum również 

35  AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Protokół przesłuchania świadka Edwardy Sackey, 10.12.1969 r., 
Warszawa.

36  AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Postanowienie inspektora Biura Śledczego MSW kpt. Wiesława 
Strużyńskiego o wszczęciu dochodzenia przedśledczego w sprawie Anny Zawadeckiej-Nussbaum, 
Klemensa Nussbauma i Jerzego Nussbauma, 9.12. 1969 r., Warszawa.

37  Dz. U., 1946, nr 30, poz. 192. Dekret z 13.06. 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa, Dz. U., 1946, nr 30, poz. 192.
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orientował się w sytuacji politycznej i gospodarczej naszego kraju. Posiadał takie 
wiadomości, które nie są nigdzie publikowane”38.

Ciekawe zeznanie złożył również inny oficer WP, starszy wykładowca Studium 
Wojskowego PW, Zbigniew Kugaczewski: „Mogę tylko powiedzieć, że po odejściu 
Nussbauma w 1967 r. z wojska krążyły plotki na terenie studium, że miał on być czy 
też był wiceprezesem organizacji syjonistycznej na teren Warszawy lub województwa 
warszawskiego. Funkcję tą łączono też z jego wyjazdami zagranicznymi twierdząc, 
że tam otrzymywał „podbudowę duchową”. (…) Chcę także podkreślić, że Nussbaum 
u nas w studium był szarą eminencją. Co chciał, to robił i nie znajdowało to żadnego 
odporu ze strony kierownika studium płk. Zygmunta Butkiewicza, który się panicznie 
bał Nussbauma. Co było tego przyczyną, nie wiem; sądzę jednak, że Butkiewicz 
wiedząc o  szerokich znajomościach i wpływach Nussbauma u przełożonych bał 
się, aby Nussbaum nie wykorzystał tego i nie usunął go ze stanowiska. To, że 
Butkiewicz ustępował Nussbaumowi na każdym kroku, było wiadomym wszystkim 
oficerom. Było to powodem niezadowolenia i niezdrowej atmosfery w pracy z winy 
Butkiewicza”39.

Odrzucając fakt przynależności Nussbauma do organizacji syjonistycznej 
o  lokalnym charakterze, co rzeczywiście należałoby traktować w kategoriach 
plotki, trzeba zauważyć, że powyższy cytat potwierdzał istnienie wielu czynników 
kształtujących karierę wojskową bohatera artykułu, o których już wyżej wspomniano. 
Niewątpliwie był on w pewnych okresach osobą wpływową, nie tyle ze względu na 
swój stopień i kompetencje, co znajomości i fakt ten dawał odczuć otoczeniu. Nie 
pozostało to bez znaczenia na stosunek żywiony doń przez innych oficerów, którzy, 
gdy tylko nadarzyła się okazja, wystąpili przeciwko niemu i zainspirowali działania 
prowadzące do usunięcie Nussbauma. Wszystko to było rezultatem tolerowania 
patologicznych stosunków w WP, które charakteryzowały: brak kompetencji, 
kumoterstwo, nadmierna pewność siebie, fałsz, strach i zawiść. Świadczyły o tym 
również przeczące sobie opinie służbowe Nussbauma z różnych okresów, których 
wydźwięk zależał od tego, czy były formułowane przez osoby ustosunkowane do 
bohatera artykułu przychylnie, czy wrogo. Kwestie merytoryczne nie miały w tym 
wypadku większego znaczenia.

9 czerwca 1970 r. podprokurator Prokuratury dla Miasta Stołecznego Warszawy 
Wiesław Bardonow przedstawił Klemensowi Nussbaumowi i jego żonie zarzuty z art. 
132 kodeksu karnego z 19 kwietnia 1969 r., którego treść niemal nie różniła się od 
wspomnianego wyżej art. 5 dekretu z 13 czerwca 1946 r. Jednakże, z uwagi na fakt, 
że Nussbaumowie przebywali za granicą, prokurator Bardonow jeszcze tego samego 
dnia wydał postanowienie o zawieszeniu dochodzenia. Niemniej nie zrezygnowano 
z  przeprowadzenia innych możliwych działań – 17 wrześniu 1970 r. Nussbaum 
został pozbawiony stopnia oficerskiego „z powodu braku wartości moralnych” 

38  AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Protokół przesłuchania świadka Józefa Kozaka, 19.01.1970 r, Warszawa. 
Więcej szczegółów znalazło się w piśmie dyrektora Departamentu Wojskowego Ministerstwa 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego gen. bryg. Lesława Dudka do szefa Oddziału V Szefostwa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej. Stwierdzono w nim, iż Klemens Nussbaum miał dostęp do programów 
szkolenia wojskowego studentów i metod szkolenia ofi cerów rezerwy, znał dyslokację 23–34 
jednostek wojskowych, znał szereg wyższych ofi cerów WP (charakter, sposób myślenia i działania), 
był dobrze informowany przez żonę o pracach sejmu i KC PZPR (AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Pismo 
dyrektora Departamentu Wojskowego Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego gen. bryg. 
Lesława Dudka do szefa Oddziału V SWSW w sprawie Klemensa Nussbauma, 5.03.1970 r., Warszawa). 
Brak danych na temat tego, czy Nussbaum podzielił się swoją wiedzą z izraelskimi służbami 
wywiadowczymi lub też służbami innych państwa i czy pozostawał w ich kręgu zainteresowania.

39  AIPN BU, 01251/697, [b.p.], Protokół przesłuchania świadka Zbigniewa Kugaczewskiego, 4.03.1970 
r., Warszawa.



Przemysław Benken

262

i  zdegradowany do szeregowca40. Doszło do tego, chociaż bohaterowi artykułu 
formalnie nie zdołano niczego udowodnić i miał on wciąż status podejrzanego. 
Śledztwo przeciw Nussbaumom ostatecznie umorzono 26 listopada 1981 r. ze 
względu na przedawnienie ścigania za przestępstwo z art. 132 kk41.

5.   Epilog – zemsta Nussbauma
W 1977 r. Klemens Nussbaum obronił na Uniwersytecie Telawiwskim rozprawę 

doktorską pt. „Udział Żydów w organizacji i działaniach bojowych Armii Polskiej 
w  ZSRR”. Stała się ona podstawą książki w języku hebrajskim (wydanej w 1977 r. 
i  1984  r.), o której polskiej edycji z 2016 r. wspomniano już w pierwszym akapicie 
artykułu. Wbrew tytułowi, dzieło nie dotyczyło wyłącznie formowania się 
i funkcjonowania PSZ w ZSRR (1943–1944), lecz obejmowało historię Armii Polskiej 
w ZSRR (1943–1944) i powołanego na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego z  21  lipca 1944 r. (po scaleniu PSZ w ZSRR z Armią Ludową) Wojska 
Polskiego. Książka była interesującą i wielu momentach kontrowersyjną próbą 
ukazania relacji polsko-żydowskich w kontekście służby „Żydów polskich”42 zarówno 
w tzw. Armii Andersa, jaki również w PSZ w ZSRR i WP, a także ich późniejszego 
angażowania się w tworzenie komunistycznego systemu władzy w Polsce. Odwołując 
się do lat 1943–1945, Nussbaum we wstępie pisał, iż Żydzi „wnieśli wybitny wkład 
w prace nad formowaniem i rozwojem armii oraz realizację zleconych jej zadań”43. 
Zwracał również uwagę na późniejsze dążenia komunistów, by umniejszać ich rolę 
w owych wydarzeniach:

„Szczególne znamienne są wysiłki historyków polskich w kierunku ukrycia prawdy 
o wkładzie Żydów w tworzenie armii. Tendencje do minimalizacji roli Żydów wyrażają 
się w odpowiednim preparowaniu danych statystycznych, w celowym zatajaniu 
pochodzenia żydowskiego ofi cerów, itp. W miarę upływu lat i zacierania się pamięci 
historycznej proces ten pogłębia się, a w ostatnich latach przybrał nowe, wręcz 
absurdalne rozmiary. Posługując się selektywnie dobranymi faktami, półprawdami 
lub zgoła fałszerstwami, historycy polscy próbują zaprezentować nową wersję dziejów 
Wojska Polskiego, eliminując niemal całkowicie rolę Żydów ”44.

Aluzje do Marca 1968 r. były w cytowanym fragmencie wyraźnie widoczne, przy 
czym można je było rozciągnąć nie tylko na stosunek do dokonań Żydów w PSZ w ZSRR 
i WP, lecz także do całego ich dorobku w pracy na rzecz komunistycznego państwa 
polskiego. Nussbaum, odreagowując osobiste urazy, nie tylko „przywracał pamięć” 
dokonaniom Żydów, lecz stwierdzał również, że stali oni na wyższym poziomie edukacji 
i świadomości klasowej od ówczesnych polskich komunistów, którzy zawdzięczali 
tym pierwszym o wiele więcej, aniżeli chcieli przyznać. Książka Nussbauma, z racji 
poruszanych zagadnień i metodologii badań przyjętej przez autora, cieszyła się w Izraelu 
niemałą popularnością. Została zauważona również w PRL, o czym mogła świadczyć 
poświęcona jej notatka z 3 maja 1985 r., załączona do akt paszportowych Nussbauma, 
której najciekawszy fragment brzmiał:

„Autor [Nussbaum] stara się udowodnić tezę, że bez Żydów utworzenie armii 
polskiej w ZSRR byłoby niemożliwe. Stwierdza m.in., że do lutego 1944 r. 16,3% 

40  CAW, 1507/72/237, [b.p.], Wyciąg z rozkazu personalnego nr 0373, 17.09.1970 r., Warszawa.
41  AIPN BU, 2435/9, k. 52-53, Postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko Stanisławie 

Zawadeckiej-Nussbaum i Klemensowi Nussbaumowi, 26.11. 1981 r., Warszawa.
42  Klemens Nussbaum określał w ten sposób obywateli II Rzeczpospolitej narodowości żydowskiej.
43  K. Nussbaum, op. cit., s. 18.
44  Ibidem, s. 21.
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stanu osobowego dywizji im. Tadeusza Kościuszki stanowili Żydzi, którzy byli przy 
tym zmuszani do polonizowania swych nazwisk i przemilczania swego pochodzenia. 
Według Nussbauma, jeszcze wyższy był procent Żydów w korpusie ofi cerskim, co 
– według niego – spowodowane było nie tylko wyższym poziomem wykształcenia 
Żydów, lecz także faktem, iż wśród Polaków nie znajdowano dostatecznie 
wypróbowanych ideologicznie kandydatów na ofi cerów. Publikacja Nussbauma jest 
szeroko omawiana w prasie żydowskiej, m.in. w ukazującym się w RFN „Allgemeine 
Jüdische Wochenzeitung” z 8 kwietnia br. ukazała się recenzja książki napisana przez 
Władimira Struminskiego i zatytułowana „Ukrywani bohaterowie – bez Żydów armia 
polska chybaby nie powstała”45.

W związku z drugim wydaniem książki w 1984 r. (informacja o pierwszej edycji 
najwyraźniej do Warszawy nie dotarła), Nussbaum został 20 czerwca 1985 r. 
wpisany do indeksu osób niepożądanych na terytorium PRL, z którego wykreślono 
go dopiero w  1989 r. Jego dzieło niewątpliwie zadało silny cios antysyjonistycznej 
komunistycznej propagandzie lat sześćdziesiątych XX w. lecz niestety utrwaliło też 
wizerunek Polaków jako narodu antysemitów. Co godne odnotowania, Nussbaum 
bronił w swej pracy wielu działań władz związanych z wprowadzaniem w Polsce 
rządów komunistycznych, występując jedynie przeciwko tym „wypaczeniom”, 
które uderzały w Żydów. Gorycz jego była tym większa, że wielu z nich – w tym 
on sam – przez lata gorliwie przykładało się do budowy „nowej rzeczywistości”, 
lecz ich wkład w ostatecznym rozrachunku nie został doceniony. Zniechęcenie 
Nussbaumów do komunistycznego systemu, któremu niegdyś służyli, symbolicznie 
przejawiło się tym, iż pozostawili oni w swym warszawskim mieszkaniu wszystkie 
swoje odznaczenia państwowe i legitymacje partyjne.

45  AIPN BU, 1368/23291, k. 24, Załącznik do informacji dziennej. Izraelska publikacja na temat historii 
Ludowego Wojska Polskiego, 3.05.1985 r., Warszawa. Dokument otrzymali: Wojciech Jaruzelski, 
Kazimierz Barcikowski, Józef Czyrek, Zbigniew Messner, Stefan Olszowski, Tadeusz Porębski, 
Henryk Jabłoński, Florian Siwicki, Mieczysław F. Rakowski, Włodzimierz Natorf i Józef Baryła.





Paweł Sztama

Byli funkcjonariusze komunistycznego aparatu 
represji żydowskiego pochodzenia w oczach 

Służby Bezpieczeństwa w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX w. Wybrane przypadki

1.   Wstęp
Funkcjonariusze pionów operacyjnych aparatu represji Polski Ludowej –MBP oraz 

KdsBP byli współodpowiedzialni za terror, który komuniści rozpętali w Polsce w latach 
1944–1956. 

Wśród nich niemały procent stanowili ci, którzy urodzili się i wychowali w rodzinach 
żydowskich. Wedle obliczeń Andrzeja Paczkowskiego w okresie stalinowskim 
w  kierownictwie MBP było 30% osób pochodzenia żydowskiego1. Według analiz 
Krzysztofa Szwagrzyka funkcjonariusze wywodzący się żydowskich rodzin stanowili aż 
37 %2 kadry. Był to zatem odsetek niemały.

Osoby te związane były najczęściej z przedwojenną KPP i jej przybudówkami, takimi 
jak Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi lub Komunistyczna Partia Zachodniej 
Ukrainy. W latach 1939–1945 większość późniejszych członków resortowej elity 
pochodzenia żydowskiego, nie przebywało na terenie okupowanej Polski. Na początku 
wojny spora grupa tych ludzi opuściła kraj i wyjechała do ZSRR3, unikając tym samym 
tragicznego losu ludności żydowskiej pod niemiecką okupacją. Wrócili oni do Polski 
dopiero pod koniec wojny, piastując różne funkcje w 1. Armii Wojska Polskiego w ZSRR4. 
Po powrocie do kraju kierownictwo PPR zdecydowało się wykorzystać ich do zadań 
najtrudniejszych, a zarazem najtragiczniejszych i zbrodniczych. Część z nich objęła 
stanowiska wiceministrów, dyrektorów, naczelników i kierowników w poszczególnych 
komórkach MBP. Na ich barkach spoczęło zatem utrzymanie i utrwalenie władzy 
zdobytej bezprawnie przez komunistów.

W latach 1954 - 1957 większa część funkcjonariuszy żydowskiego pochodzenia 
została z resortu usuniętych. Część nadal w nim pracowała, a niewielka grupa ponownie, 
po przejęciu w PRL władzy przez Władysława Gomułkę, została w resorcie zatrudniona5. 
Ich relatywny spokój został zburzony poprzez nagonkę antysemicką, która została 
w Polsce rozpoczęta w roku 1967, a swoje apogeum osiągnęła w roku następnym6.

1 A. Paczkowski, Żydzi w UB. Próba weryfi kacji stereotypu, [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie,
T. Szarota (red.), Warszawa 2001, s. 197.

2 K. Szwagrzyk, Kadry aparatu bezpieczeństwa, [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce Ludowej. Kadra 
kierownika, T. I, 1944 - 1956, K. Szwagrzyk (red.), Warszawa 2005, s. 63.

3  Byli również tacy, którzy przebywali w Europie Zachodniej.
4  Chodzi o związek operacyjny dowodzony przez gen. Zygmunta Berlinga. 
5  Wśród nich był m.in. Wacław Komar.
6 Na temat wydarzeń tzw. Marca 68. zob. szerz.: J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006; idem, 

Polskie miesiące czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008; Oblicza marca 1968, K. Rokicki i S. Stępień 
(red.), Warszawa 2004; P. Osęka, Marzec ’68, Kraków 2008; idem, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. 
Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 1999; idem, M. Zaremba, Wojna po wojnie, czyli 
reperkusje wojny sześciodniowej, „Polska 1844/45 – 1989. Studia i materiały”, 1999, t. 4; Społeczność 
żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967 - 1968 i po niej, G. Berendt (red.), Warszawa 
2009; B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944 - 1968, Warszawa 2007.
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Do bardzo ważnych i dość wpływowych osób zaliczyć należy Juliusza Burgina, Wacława 
Komara i Józefa Różańskiego. Wyżej wymienionych łączyło kilka elementarnych kwestii. 
Przede wszyscy urodzili się rodzinach żydowskich, choć trudno jednoznacznie stwierdzić 
czy w późniejszym okresie jakkolwiek utożsamiali się ze swoim pochodzeniem7. Ponadto 
działalność w ruchu komunistycznym rozpoczęli jeszcze przed II wojną światową jako 
bardzo młodzi ludzie. Ich losy potoczyły się różnie w okresie trwania działań wojennych. 
Niemniej kolejnym wspólnym mianownikiem w ich życiorysach był fakt, że cała trójka 
została ulokowana na bardzo wysokich stanowiskach w MBP. Ich kariery potoczyły się 
jednak różnie w tamtym czasie. „Połączyły” ich ponownie lata sześćdziesiąte XX w., kiedy 
to znaleźli się w zainteresowaniu ówczesnych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej.

Celem artykułu jest zbadanie niepodjętego przez historyków szerzej tematu, 
dotyczącego represji stosowanych przez SB, wobec byłych funkcjonariuszy 
organów bezpieczeństwa Polski Ludowej na przełomie lat sześćdziesiątych 
i  siedemdziesiątych XX w., którzy posiadali żydowskie pochodzenie – Juliusza 
Burgina, Wacława Komara i Józefa Różańskiego8. Zagadnienie to jest ciekawe z kilku 
powodów. Przede wszystkim zastanawiające jest, dlaczego SB w ogóle podjęła 
jakiekolwiek działania operacyjne wobec byłych, „zasłużonych” dla Polski Ludowej 
funkcjonariuszy resortu? Czy wynikały one tylko i wyłącznie z ogólnej nagonki 
antysemickiej, rozpętanej przez kierownictwo PZPR w 1968 r., czy też przyczyn 
takiego stanu rzeczy należy szukać gdzie indziej? Mam tu na myśli rzekome, 
antypaństwowe działania, o które część z nich została oskarżona9. 

Ponadto dość intryguje są również cele, jakie SB postawiła przed sobą, 
rozpoczynając działania operacyjne wobec byłych funkcjonariuszy aparatu represji 
żydowskiego pochodzenia. Czy takowe w ogóle istniały, czy też podjęte kroki 
były tylko i wyłącznie czynnościami informacyjno-prewencyjnymi? Dodatkowo 
interesujące jest w jaki sposób prowadzona była inwigilacja oraz to jakie informacje 
udało się funkcjonariuszom ustalić. Dzięki analizie i krytyce dokumentów oraz 
relacji możliwe będzie poznanie faktycznej działalności rozpracowywanych osób na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w.: ich kontakty towarzyskie, 
życie codziennie, odczucia, opinie i zapatrywania polityczne, sposób myślenia czy 
też podejmowane inicjatywy. 

Praktycznie od lat sześćdziesiątych XX w. MSW zwiększyło swoje zainteresowanie 
żydowską diasporą. Początkowo przygotowywano różnego rodzaju opracowania 
dotyczące tego środowiska10. Ponadto zaczęto mu się bacznie przyglądać i analizowano 
każdy jego ruch. Niepokój SB wzbudził choćby program, przyjęty na XXVI Kongresie 
Organizacji Syjonistycznych. Posłużył on do stworzenia w resorcie poczucia zagrożenia 
ze strony Izraela, które miało być niebezpieczne dla istnienia tzw. Bloku Wschodniego. 
Wszystko to połączono z inwigilacją różnych organizacji żydowskich, a także „badaniem 
działalności wywiadu izraelskiego i ambasady Izraela w Polsce”11.

7 Wedle opinii Michała Komara jego ojciec nigdy nie utożsamiał się ze swoim pochodzeniem. Relacja 
Michała Komara w zbiorach autora.

8 Na ten temat istnieje niewiele opracowań. Wśród nich należy wyróżnić: R. Kurek, Kaci bezpieki na 
tle Marca ‚68: Roman Romkowski, Anatol Fejgin i Józef Różański w oczach SB (1964 - 1968), „Aparat 
Represji w Polsce Ludowej 1944 - 1989”, 2012, nr 1 (10), s. 237 - 256; A. Stopyra, Figurantka „Roxana”. 
Inwigilacja Julii Brystiger przez Służbę Bezpieczeństwa (1962 - 1974), „Przegląd Archiwalny Instytutu 
Pamięci Narodowej”, 2009, nr 2, s. 389 - 404.

9 Mam tu choćby na myśli tworzenie rzekomej grupy, na której czele miał m.in. stać Komar, a której 
celem było doprowadzenie do zmian personalnych w kierownictwie państwa Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania (AIPN BU), 01224/883/D, k. 0020 – 0021, Wyciąg 
z doniesienia t.w. „Roman”,12.04.1968 r.

10  J. Eisler, op. cit., s. 101.
11  Zob. szerz.: B. Szaynok, op. cit., s. 377 - 383.



Bardzo ważny był także element zewnętrzny. Była nim tzw. wojna sześciodniowa, 
która wybuchła w czerwcu 1967 r. pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi. ZSRR, a za 
nimi inne kraje bloku wschodniego, stanęły po stronie koalicji krajów muzułmańskich. 
Jednym z następstw tej decyzji było zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy 
PRL a Izraelem. Czynnik ten był dość istotny dla ludzi, zgromadzonych wokół ówczesnego 
ministra spraw wewnętrznych PRL gen. dyw. Mieczysława Moczara, tzw. partyzantów. 
Do prominentnych członków tej grupy należeli jawni antysemici, jak choćby gen. dyw. 
Grzegorz Korczyński12. Do swoich partykularnych interesów, w ramach rozgrywek 
o najważniejsze stanowiska w PZPR, postanowili oni wykorzystać m.in. kampanię 
antysemicką. Zaczęli się do niej przygotowywać już w drugiej połowie 1967 r., a jej 
apogeum przypadło na ostatnie miesiące 1967 r. i pierwsze miesiące roku następnego13.

2.  Juliusz Burgin
Juliusz Burgin urodził się 17 marca 1906 r. w Otwocku, w żydowskiej rodzinie 

rzemieślniczej. Z ruchem komunistycznym związał się w 1925 r. Działał początkowo 
w Związku Młodzieży Komunistycznej i Komunistycznym Związku Młodzieży Polski. 
W 1927  r. został przyjęty do KPP. Był także członkiem Międzynarodowej Organizacji Pomocy 
Rewolucjonistom oraz z ramienia KPP objął funkcję sekretarza generalnego młodzieżówki 
PPS Lewica. W okresie II RP był kilkakrotnie zatrzymywany i więziony. Po wybuchu II wojny 
światowej uciekł z więzienia i zorganizował w Brześciu Litewskim komunistyczną Gwardię 
Robotniczą, nawiązując kontakt z oddziałem kontrwywiadu radzieckiej 4. Armii. Od tamtej 
pory rozpoczął współpracę z NKWD, a później z NKGB. W tamtym czasie szefował także 
działowi ekonomicznemu propagandowego pisma „Sztandar Wolności”. Po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej 1941 r. został wcielony do Armii Czerwonej. Następnie 
wyznaczono go na funkcję redaktora rozgłośni im. T. Kościuszki w Moskwie, a we wrześniu 
tamtego roku skierowano do Szkoły Kominternu w Kusznarenkowie. Burgin miał tam 
dopuścić się kradzieży. Z tego powodu, wiosną 1943 r. został stamtąd odwołany i oddany 
do dyspozycji radzieckiego aparatu bezpieczeństwa. W połowie 1943 r. wstąpił na własną 
prośbę do 1. DP im. T. Kościuszki i przeszedł w niej szlak bojowy do Warszawy. Jak wynika 
z jego życiorysów, od lata 1944 r. pracował na stanowiskach polityczno-wychowawczych 
w różnych oddziałach wojskowych, a w 1945 r. rozpoczął służbę w MBP. W latach 1946 – 
1947 kierował wywiadem aparatu bezpieczeństwa. Po odwołaniu go z tej funkcji został 
redaktorem naczelnym „Głosu Ludu”. W okresie 1948 – 1949 był dyrektorem Gabinetu 
Ministra Bezpieczeństwa Publicznego, a w kolejnych latach piastował funkcję m.in. 
ambasadora w Chinach i Korei Północnej, wiceministra Transportu Drogowego i Lotniczego, 
prezesa Spółdzielni Wydawniczej „Książka i Wiedza” oraz redaktora naczelnego tygodnika 
„Nowe Czasy”14.

Burgin znalazł się w zainteresowaniu SB już w 1962 r. Dwa lata wcześniej jako prezes 
wydawnictwa „Książka i Wiedza”15 rozpoczął współpracę z młodym pisarzem Thomasem 

12  Oddział Gwardii Ludowej, którym Korczyński dowodził podczas II wojny światowej dopuścił się 
mordów na Żydach ukrywających się na Lubelszczyźnie, P. Gontarczyk, Grzegorz Korczyński (1915 
– 1971), generał, wiceminister bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej, „Aparat represji w 
Polsce Ludowej 1944 – 1989”, 2006, nr 1 (3), s. 363; idem, Z genealogii elit PZPR. Przypadek Stefana 
Kilianowicza vel Grzegorza Korczyńskiego, „Glaukopis”, 2003, nr 1, 216.

13  D. Stola, Jak i dlaczego kampania marcowa stała się antyżydowska, [w:]Społeczność żydowska…, s. 111.
14  Zob. szerz.: C. Budzyńska, Burgin Juliusz, [w:] Słownik biografi czny działaczy polskiego ruchu 

robotniczego, T. 1, A – D,Warszawa 1978, s. 365 – 366; Archiwum Akt Nowych (AAN), 237/XIII-
616; AAN, 821; AAN, 1518/40, k. 20 – 21, Wspomnienie o J. Burginie, AIPN BU, 0154/48; Archiwum 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 471, k. 1 – 9; Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii 
Społeczno-Politycznej, fond 495, opis 252, 6777, k. 50 – 63.

15  Wydawnictwo zostało utworzone w 1948 r. z połączenia Spółdzielni Wydawniczych - „Książka”, 
„Prasa” i „Wiedza”, „Monitor Polski” 1948, Uchwała Rady Ministrów, 20.11.1948 r.
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Harlanem.  
Harlan był obywatelem RFN i w swojej twórczości zajmował się tematyką zbrodni 

niemieckich w okresie II wojny światowej na obszarze Europy. Pisarz starał się 
odnajdywać i demaskować zbrodniarzy hitlerowskich, którzy uniknęli sprawiedliwości 
po 1945 r. Według jego słów, przekazanych do SB przez t.w. „Juliana”, Harlen miał 
zorganizować i koordynować działalność placówek naukowych w różnych krajach: 
w  Anglii, Francji, RFN, USA, Włoszech, ZSRR, a także w Polsce. Ośrodki te miały 
zajmować się kwerendą archiwalną, dzięki której można było przygotować obszerną, bo 
liczącą ok. 700 stron rozprawę zatytułowaną „IV Rzesza”16. 

Polskie archiwa były dla Harlana bardzo ważne. W rozmowie z t.w. „Julian” ocenił 
on, że „w Polsce ma 60 % materiałów potrzebnych do całego dzieła i dlatego jest bardzo 
zadowolony z pobytu w Polsce”17. Było to o tyle istotne, że w RFN różnie, niekoniecznie 
pozytywnie patrzono na jego działalność18.

W PRL placówka kierowana przez Harlana ulokowana została przy „Książce 
i  Wiedzy”, mieszczącej się przy warszawskiej ul. Smolnej. Nadzór nad nią, oprócz 
Niemca, sprawował m.in. także Burgin. Wydaje się, że początkowo działalność placówki, 
jak i samego Harlana nie wzbudzała większych podejrzeń. Dopiero w drugiej połowie 
1962 r. SB bliżej przyjrzała się całej sprawie. Zaniepokojenie wzbudziły rosnące koszty 
utrzymania Harlana w Polsce, jego wyjazdy do różnych państw oraz często spotkania 
z  Burginem. Ponadto do całej sprawy dołączono doniesienie t.w. „Juliana” z lutego 
1961 r. nt. Harlana. Wedle tego ostatniego praca wykonywana wówczas przez Niemca 
mogła być tylko przykrywką do faktycznej szpiegowskiej działalności19. 

W takiej sytuacji naturalnym dla SB było prowadzenie inwigilacji nie tylko wobec 
Harlana, ale również wobec Burgina. Zdecydowano się zatem zintensyfi kować działania. 
Sprawę przejął Wydział VI Departamentu II MSW, odpowiedzialny za działania 
kontrwywiadowcze wobec obcokrajowców przebywających w Polsce czasowo20.  
Rozpoczęto kontrolę korespondencji Burgina. Zaczęto także sprawdzać osoby, z którymi 
prezes wydawnictwa spotykał się, sporządzając przy tym różnego rodzaju notatki 
informacyjne. Przygotowano także wyciąg z jego akt paszportowych, wyodrębniając 
bardzo szczegółowo wszystkie wyjazdy i zastrzeżenia na opuszczenie kraju. Przejrzano 
także jego akta osobowe. Ponadto SB uaktywniła swoich t.w., którzy donosili o różnych 
działaniach i spotkaniach, które prezes „Książki i Wiedzy” odbywał np. podczas jego 
licznych wyjazdów zagranicznych. Dodatkowo dość mocno skontrolowano jego 
samochód, gdy w sierpniu 1962 r. wyjeżdżał z żoną na wakacje i przekraczał granicę. 
Podejrzewano bowiem, że mógł wywozić jakieś archiwalia21.

Burgin jako były, wysoki ofi cer służb specjalnych Polski Ludowej zorientował 
się w  pewnym momencie o krokach podjętych przez organa bezpieczeństwa i nie 
krył swojego oburzenia i zaniepokojenia. „Jakim prawem służba bezpieczeństwa 
ingeruje w sprawy wydawnictwa partyjnego (...)” - miał pytać w dobrze znanym sobie 
towarzystwie22. 

16 AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 29, Doniesienie informacyjne dot. Thomasa Harlana, 21.02.1961 r., 
Warszawa

17  Ibidem.
18 Zdarzało się, że część oskarżonych przez Harlana wytaczała mu procesy o zniesławienie.
19  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 29 – 31, Doniesienie agenturalne dot. Thomasa Harlana, 21.02.1961 r., 

Warszawa
20 P. Piotrowski, Wstęp, [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownica 1956 - 1975, t. II, 

P. Piotrowski (red.), Warszawa 2006, s. 13.
21  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 90 - 92, Odpis.
22  Ibidem, k. 74, Notatka informacyjna, 23.10.1962 r., Warszawa.



Oprócz działań podejmowanych przez SB do „Książki i Wiedzy” weszła specjalna 
komisja KC PZPR oraz grupa inspekcyjna NIK. Ponadto w listopadzie 1962 r. SB wysłała 
do redakcji wydawnictwa dwóch funkcjonariuszy, którzy na pierwszych spotkaniu 
zażądali informacji o kilku pracownikach „Książki i Wiedzy” a podczas drugiej wizyty 
z  niektórymi rozmawiali. Wzbudziło to ogromne zaniepokojenie Burgina, który 
w liście do ówczesnego szefowa MSW gen. Władysława Wichy potępił takie działanie23. 
Później okazało się, że funkcjonariusze MSW szukali do pracy w resorcie osób, które 
biegle znały języki obce. W tej sprawie rozmawiały wcześniej m.in. z szefem POP 
przy „Książce i  Wiedzy”24, lecz nie powiadomiły o tym fakcie Burgina, co zapewne 
spotęgowało jego niepokój.

Pod koniec 1962 r. zestresowany i przybity całą sytuacją Burgin zaczął także 
podejrzewać, że jego osobą zainteresowała się Prokuratura Generalna PRL. Członek 
Rady Państwa Leon Chajn przekazał mu informację o dziwnej rozmowie prokuratora 
Stefana Rakowskiego z Kazimierzem Moszyńskim25. Rakowski miał się zapytać tego 
ostatniego „czy w związku z jego sprawą był u niego płk. Burgin z Milicji i czy proponował 
mu współdziałanie w zamian za korzyści materialne?”26. Postawione w ten sposób 
pytanie wzbudziło zdziwienie Moszyńskiego, tym bardziej, że nie kojarzył on zupełnie 
postaci byłego szefa wywiadu MBP. Tamta rozmowa miała utkwić Moszyńskiemu na 
tyle dobrze w pamięci, że podzielił się nią z Chajnem, a ten zrelacjonował ją Burginowi, 
wzbudzając u niego zapewne jeszcze większe zdenerwowanie27. 

W tej sytuacji prezes „Książki i Wiedzy” poprosił o wyjaśnienie całej sprawy przez 
CKKP, a także powiadomił o  zajściu Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra 
Zawadzkiego oraz ministra sprawiedliwości Mariana Rybickiego28. Z odpowiedzi 
przygotowanej przez Prokuraturę Generalną wynikało, że temat Burgina rzeczywiście 
został poruszony w rozmowie Moszyńskiego z Rakowskim. Było to jednak wówczas, 
gdy Rakowski zobowiązał się znaleźć dla swojego rozmówcy instytucję, która 
podjęłaby się wydania wspomnień przygotowanych przez Moszyńskiego29. Czytając 
te dokumenty można się zastanawiać czy wszystkie te sprawy nałożyły się na siebie 
przypadkowo, czy może jednak ktoś tym wszystkim odgórnie sterował. Trudno to 
jednoznacznie stwierdzić, tym bardziej, że hipoteza wysnuta powyżej jest tak samo 
prawdopodobna, jak i stwierdzenie, że był to jednak czysty przypadek.

Niemniej, odstawiając na bok różne teorie spiskowe, efekty przedsięwzięć 
operacyjnych wymierzonych przez organa bezpieczeństwa w Burgina były następujące. 
Uznano, że utrzymywał on kontakty z uciekinierem z Polski niejakim Skoczylasem 
przebywającym wówczas w Wiedniu. Kolejnym zarzutem był fakt, że bracia Burgina 
mieszkali w USA. Oskarżono go także o niegospodarność podczas przygotowywania 
umów wydawniczych, w tym m.in. z Harlanem30. Zresztą w tej ostatniej sprawie było 
zdecydowanie więcej zarzutów. Burgina obwiniono o to, że pomógł niemieckiemu 

23  AAN, XXIB/23, k. 18, Pismo Burigna do szefa MSW Władysława Wichy, 26.11.1962 r., Warszawa.
24  Ibidem, k. 19, Notatka dla Ministra Spraw Wewnętrznych, 26.11.1962 r.
25  Były polityk i wojewoda tarnopolski w okresie II RP.
26 AAN, XXIB/23, k. 3, Pismo do Przewodniczącego CKKP Romana Nowaka przekazane do 

Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego, 24.11.1962 r., Warszawa.
27  Ibidem.
28 AAN, XXIB/23, k. 3 - 4, Pismo do Przewodniczącego CKKP Romana Nowaka przekazane do 

Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego, 24.11.1962 r., Warszawa; ibidem, k. 6 
- 7, Pismo do Przewodniczącego CKKP Romana Nowaka przekazane do Przewodniczącego Rady 
Państwa Aleksandra Zawadzkiego, 23.11.1962 r., Warszawa; ibidem, k. 10, Pismo do ministra 
Sprawiedliwości Mariana Rybickiego, 24.11.1962 r., Warszawa.

29  Ibidem, k. 15 - 16, Pismo do sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, 5.12.1962 r., Warszawa.
30  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 98 - 102, Notatka dot. J. Burgina, 8.06.1963 r., Warszawa.
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pisarzowi przejrzeć dokumenty zgromadzone w archiwum ZBOWiD a także o próby 
załatwienia zgody na przegląd archiwaliów MSW31. 

Wobec całej gamy zarzutów, 8 stycznia 1963 r. BP KC PZPR zarekomendowało 
odwołanie Burgina z funkcji prezesa „Książki i Wiedzy”32, co tego samego dnia 
stało się faktem. Ponadto na początku maja 1963 r. CKKP PZPR podjęła uchwałę 
o  udzieleniu Burginowi nagany z ostrzeżeniem33. Prawdopodobnie w odpowiedzi na 
decyzję BP i działanie SB Burgin wystosował do Zawadzkiego list, w którym skarżył 
się na niewłaściwe traktowanie jego osoby przez aparat bezpieczeństwa oraz władze 
państwowe i partyjne. Pisał w nim: „Czuję się głęboko obrażony w mej dumie i godności 
komunisty, obywatela i żołnierza i nie godzę się, aby w moim kraju traktowano mnie 
jak złoczyńcę”34. Ponadto zadeklarował zwrot niektórych odznaczeń, w tym m.in. 
orderów Odrodzenia Polski35.

Odwołanie Burgina z pełnionej funkcji różnie interpretowano w kręgu jego 
znajomych. On sam uznawał, że całą sprawą mógł stać jeden z jego współpracowników36. 
Natomiast inny, były wysoki funkcjonariusz MBP i KdsBP płk Leon Andrzejewski37 
uważał, że była to intryga Moczara38. Obie wypowiedzi można rozpatrywać tylko 
i wyłącznie na zasadzie hipotez. 

Przez kolejne lata nazwisko Burgina, już jako redaktora naczelnego „Nowych 
Czasów”, pojawiało się rzadko w dokumentach SB. Co pewien czas organa bezpieczeństwa 
państwa otrzymywały tylko informacje nt. opinii wypowiadanych przez Burgina, 
np. w  sprawie odwołania Zambrowskiego z funkcji sekretarza KC PZPR39. Pewne 
zwiększenie aktywności SB zaczęło być zauważalne w 1965 r. W jednym z dokumentów 
określono go jako osobę podejrzaną o utrzymywanie kontaktów z ludźmi działającymi 
na niekorzyść PRL. W związku z tym, w ramach wyjazdu służbowego do ZSRR miał być 
objęty ścisła kontrolą operacyjną poprzez m.in. działania agenturalne czy też obserwację 
zewnętrzną40. Niestety w dokumentach nie ma potwierdzenia informacji czy Burgin 
wówczas w ogóle z Polski wyjechał. Ponadto zaczęto interesować się jego najbliższymi 
krewnymi, którzy opuszczali kraj, bądź przyjeżdżali do Polski. Pewne zaniepokojenie 
funkcjonariuszy SB wzbudził fakt, że kilka osób z rodziny Burgina, głównie od strony 
żony – Marii Wiernej41, wyjechało do Wiednia na stałe42.

Kolejny okres, w którym SB zwiększyła zainteresowała się Burginem, rozpoczął 
się w 1967 r. Początkowo organa represji były zainteresowano tylko i wyłącznie 
zagranicznymi wyjazdami Burgina. Wedle jednej z notatek były prezes „Książki 
i  Wiedzy” w latach 1964–1967 przebywał zagranicą kilkakrotnie: w Anglii, Bułgarii, 
Francji, Jugosławii i USA. To właśnie podczas tej ostatniej podróży, która przypadła 

31  Ibidem, k. 6, Notatka dot. J. Burgina, 1962 r., Warszawa.
32  AAN, 237/XIII-616, k. 44, Wyciąg z protokołu posiedzenia BP KC PZPR, 8.01.1963 r., Warszawa.
33  Ibidem, k. 45, Uchwała CKKP, 2.05.1963 r., Warszawa.
34  AAN, XXIB/23, k. 20 - 21, List do Przewodniczącego Rady Państwa, 14.01.1963 r., Warszawa.
35  Ibidem, k. 21.
36  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 55, Notatka służbowa, 12.09.1962 r., Warszawa.
37  W dokumencie podany jest jako Leon Ajzen.
38  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 96 - 97, Notatka służbowa, 4.06.1963 r., Warszawa.
39  Ibidem, k. 103 - 105, Wyciąg z doniesienia t.w.„Leon”, 2.08.1963 r., Warszawa; na ten temat zob. 

szerz.: M. Szumiło, Roman Zambrowski 1909 - 1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, 
Warszawa 2014. 

40  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 114 - 115, Notatka, 7.01.1965 r., Warszawa.
41  Wierna była wówczas dyrektorem generalnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
42  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 117 - 119, Notatka informacyjna dot. Dyrektora Generalnego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Marii Wiernej, 1965, Warszawa.



na okres od lutego do maja 1967 r., Burgin bardzo krytycznie miał wypowiadać się nt. 
rządzącej Polską ekipy Gomułki. W rozmowie z kpt. Władysławem Mikitiukiem zarzucił 
I Sekretarzowi KC PZPR, że od 1956 r. odsuwał od władzy „starych komunistów”. Wedle 
jego oceny „(...) wyrugowanie starych komunistów z partii »z jednej« strony otworzyło 
drzwi karierowiczom i oportunistom, z drugiej zniszczyło najważniejszą oporę ideową 
na której kierownictwo mogło się było oprzeć. Burgin twierdzi, że pod kierownictwem 
Gomułki partia przerodziła się w »dyrekcję dużego kombinatu«, jest pozbawiona 
wszelkiego życia ideologicznego i przedstawia sobą „najgorszy obraz w porównaniu 
z innymi partiami w KDL”43. 

Pomimo, że w dokumentach brakuje na to śladów, to tego rodzaju opinie, dotyczące 
I  sekretarza nie mogły pozostać bez reakcji organów bezpieczeństwa PRL. Niemniej 
według zachowanych archiwaliów, funkcjonariusze SB kolejne kroki w stosunku 
do Burgina podjęli dopiero w pierwszej połowie 1968 r. Najpierw z pracy została 
zwolniona jego żona. Burgin natomiast wszedł w zainteresowanie Wydziału III 
Departamentu III MSW, zajmującego się m.in. zwalczaniem ośrodków syjonistycznych 
i  rewizjonistycznych44. 24 kwietnia 1968 r. Wydział III postanowił go zabezpieczyć 
operacyjnie45, co oznaczało de facto, że tylko ta jednostka mogła przeciwko Burginowi 
prowadzić działania operacyjne.

Jak wynika z dokumentów, jego największym przewinieniem było utrzymywanie 
kontaktów z „osobami, które w 1968 r. ujawniły swe wrogie oblicze polityczne i zostały 
usunięte z kierowniczych stanowisk w instytucjach państwowych”46. Tzw. Grupa do 
Zleceń Specjalnych tego Departamentu obserwowała go oraz kilkunastu innych byłych 
bardzo wysokich dygnitarzy państwowych i partyjnych oraz byłych funkcjonariuszy 
organów bezpieczeństwa żydowskiego pochodzenia, w tym m.in. Jakuba Bermana, 
Henryka Holdera, Wacława Komara, Stefana Staszewskiego i Romana Zambrowskiego47. 
Obserwacja była prowadzona niemal codziennie, co najmniej od 16 marca do 17 kwietnia 
1968 r.48 Ponadto w jakimś bliżej niesprecyzowanym momencie założono w jego 
mieszkaniu podsłuch telefoniczny. 

W tym czasie SB zaczęła określać go, jako „działacza syjonistyczno-
rewizjonistycznego”. Z zachowanych dokumentów Wydziału III Departamentu III 
wynika, że po raz pierwszy użyto tego określenia w informacji przekazanej im przez 
Biuro „C” MSW w połowie czerwca 1968 r. Zawierała ona zawiadomienie, że Burgin 
ubiegał się o zgodę na wyjazd do ZSRR na zaproszenie gazety „Nowoje Wremia”. 

43  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 126, Notatka „A” z dnia 18 marca 1967 r.
44  P. Piotrowski, Wstęp, [w:] Aparat bezpieczeństwa…, T. II, s. 14.
45  AIPN BU, 003439/6, k. 456, Dziennik rejestracyjny MSW.
46  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 4, Ankieta personalna dot. J. Burgina, 11.08.1983 r.
47  Notatka starszego inspektora Grupy do Zleceń Specjalnych Departamentu III MSW ppłk. Henryka 

Szyszkowskiego dotycząca rezultatów obserwacji osób inwigilowanych, w: Marzec 1968. W dokumentach 
MSW. Kronika Wydarzeń, t. II, cz. 2, F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik (red.), Warszawa 2009, 
s. 24 - 25.

48  AIPN BU, 0296/99/3, k. 14, Notatka, 16.03.1968 r., Warszawa; ibidem, k.23, Notatka, 17.03.1968 r., 
Warszawa; ibidem, k. 27, Notatka, 18.03.1968 r., Warszawa; ibidem, k. 31, Notatka, 19.03.1968 r., 
Warszawa; ibidem, k. 40, Notatka, 20.03.1968 r., Warszawa; ibidem, k. 53, Notatka, 22.03.1968 r., 
Warszawa; ibidem, k. 58, Notatka, 25.03.1968 r., Warszawa; ibidem, k. 64, Notatka, 27.03.1968 r., 
Warszawa; ibidem, k. 66, Notatka, 28.03.1968 r., Warszawa; ibidem, k. 69, Notatka, 29.03.1968 r., 
Warszawa; ibidem, k. 72, Notatka, 30.03.1968 r., Warszawa; ibidem, k. 77, Notatka, 1.04.1968 r., 
Warszawa; ibidem, k. 80, Notatka, 2.04.1968 r., Warszawa; ibidem, k. 82, Notatka, 3.04.1968 r., 
Warszawa; ibidem, k. 85, Notatka, 4.04.1968 r., Warszawa; ibidem, k. 88, Notatka, 5.04.1968 r., 
Warszawa; ibidem, k. 90, Notatka, 6.04.1968 r., Warszawa; ibidem, k. 96, Notatka, 8.04.1968 r., 
Warszawa; ibidem, k. 100, Notatka, 10.04.1968 r., Warszawa; ibidem, k. 102, Notatka, 11.04.1968 r., 
Warszawa; ibidem, k. 110, Notatka, 13.04.1968 r., Warszawa. 
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Opiniujący tę wiadomość funkcjonariusz napisał: „[Sporządzić – P.Sz.] notatkę 
zawiadamiającą ZSRR z  podkreśleniem, że jest rozpracowywany jako działacz 
syjonistyczno-rewizjonistyczny. Podać, że żonę usunięto z MSZ – Wierna Maria. 
Prosić [na zwrócenie uwagi – P. Sz.] o  jego wypowiedziach odnośnie wypadków 
w 1956 i w marcu 68”49. 

Do połowy 1969 r. dokumentów z rozpracowania Burgina nie ma zbyt wiele. Kolejny 
datowany jest dopiero na maj 1969 r. Jest to wyciąg z notatki, w której przytoczone są 
słowa Burgina z tamtego okresu. W jego ocenie różnego rodzaju publikacje dot. historii 
Żydów miały „na celu ukazanie Gomułce jacy ci ludzie [Żydzi – P. Sz.], są okropni i jakie 
wielkie przedstawiają niebezpieczeństwo dla kraju i społeczeństwa”50. 

MSW nie było konsekwentne w sprawie udzielania mu zezwoleń na wyjazdy 
zagraniczne. W kolejnych latach zakaz ten cofnięto, a później znów przywrócono. 
Prawdopodobnie na początku 1970 r. Burgin otrzymał zgodę na wyjazd do Paryża, gdzie 
przebywał jego syn51, natomiast już w czerwcu 1970 r. nie zezwolono mu na wyjazd 
turystyczny do Austrii i Włoch52. Jednak z początkiem 1971 r. Marii Wiernej pozwolono 
wyjechać do syna, który wówczas przebywał w Szwecji53. 

Burgin pozostał redaktorem naczelnym „Nowych Czasów” do czerwca 1971 r.54 
i przez cały ten okres był inwigilowany przez SB. Tajni współpracownicy przekazywali 
MSW opinie, które ten wypowiadał przy okazji różnego rodzaju spotkań z zaufanymi 
sobie ludźmi. Wspomniany wcześniej „Grot” w jednym ze swoich donosów pisał: 
„[Burgin – P.Sz.] Sytuację w Polsce uważa za bardzo złą. W ogóle ocenia, że sytuacja 
w  Polsce pod każdym względem jest krytyczna”55. Ponadto sądził, że Żydzi, którzy 
jeszcze wówczas w PRL pozostali, powinni częściej się spotykać i utrzymywać ze sobą 
mocne więzi towarzyskie. Liczył także, że syn, który przebywał w Szwecji na stypendium 
naukowym będzie mógł im, tj. jemu i jego żonie, jakoś pomóc56. Trudno ocenić, o jaką 
pomoc Burginowi chodziło. Innym razem, w rozmowie z t.w. „Grot” miał dość ostro 
wypowiadać się o sytuacji gospodarczej Czechosłowacji i Polski. Ponadto uważał, że 
popełniono błąd nie zacieśniając współpracy ekonomicznej pomiędzy Chinami a PRL57. 

Podczas tej samej rozmowy, która odbyła się 10 lutego 1970 r., Burgin stwierdził, że 
w jego ocenie władza zmieniła delikatnie stosunek do Żydów przebywających w Polsce58. 
Tej opinii już później nie powtórzył, choć do tematu kwestii żydowskiej powrócił 
w  rozmowie z „Grotem” przynajmniej raz59. W kwietniu tamtego roku stwierdził 
mianowicie, że „w ZSRR (…) rozpętano hecę antysemityzmu. Uważa [Burgin – P. Sz.], 
że podobnie jest u nas”60. Ponadto, zdarzało mu się atakować ZSRR w kontekście działań 
antyżydowskich: „Związek Radziecki pragnie skumać się z Niemcami Zachodnimi więc 

49  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 129, Pismo Biura „C” MSW do Naczelnika Wydziału II Departamentu 
III, 15.06.1968 r., Warszawa.

50  Ibidem, k. 133 – 134, Wyciąg z notatki, 20.05.1969 r., Warszawa.
51  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 146, Meldunek spisany ze słów, 11.02.1970 r., Warszawa.
52  Ibidem, k. 161, Notatka służbowa, 3.06.1970 r., Warszawa.
53  Ibidem, k. 171, Pismo Biura „B” do Naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW, 20.01.1971 r., 

Warszawa.
54  AAN, 237/XIII-616, k. 46, Informacja nt. osiągnięcia przez Burgina wieku emerytalnego, 

8.07.1971 r.
55 AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 142, Wyciąg z doniesienia, 8.12.1969 r., Warszawa
56 Ibidem.
57  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 146, Meldunek spisany ze słów, 11.02.1970 r., Warszawa.
58  Ibidem, k. 146, Meldunek spisany ze słów, 11.02.1970 r., Warszawa.
59  W mojej ocenie w aktach sprawy dot. Burgina brakuje części dokumentów.
60  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 150, Notatka, 30.04.1970 r., Warszawa.



NRF nie może być dłużej straszakiem dla podsycania napięcia. Trzeba więc było uczynić 
Izrael agresorem i postrachem, by u siebie trzymać ludzi za mordę”61 lub: „wystarczyło, 
żeby jedna rosyjska Żydówka Gołda Meir62 rzekła słowo, a już się trzęsie cały wielki 
Związek Radziecki”63. 

Ze słów tych zdecydowanie bije zawód Burgina, który wiernie służył komunizmowi 
przez większość swojego życia i był mocno rozżalony podejściem ZSRR do Żydów. Jego 
opinie były natomiast jednoznacznie postrzegane przez Wydział III Departamentu III 
MSW. Jako „rewizjonista i syjonista” musiał być poddany ciągłej obserwacji, aby można 
było w porę zareagować na jakąkolwiek antysystemową działalność. Ten jednak w nic 
się nie angażował. Za bardzo zależało mu na stanowisku, które wówczas piastował, co 
wprost oświadczył „Grotowi”, podczas ich rozmowy 10 lutego 1970 r.: „[Burgin – P. Sz.] 
specjalnie nigdzie się nie angażuje, z uwagi na zajmowane stanowisko państwowe, 
którego by nie chciał utracić”64. 

Ciągła inwigilacja przynosiła SB coraz to nowe informacje dotyczące Burgina. 
W MSW nie przeoczono jego spotkań i kontaktów z dziennikarzami radzieckiej gazety 
„Nowoje Wremia”65, w której, w opinii polskich funkcjonariuszy, pracowało wiele 
osób pochodzenia żydowskiego66. Ponadto po wymianie korespondencji z radzieckimi 
służbami specjalnymi okazało się, że II Zarząd Główny KGB interesował się jego 
stryjecznym bratem, mieszkającym wówczas w Moskwie67. 

27 listopada MSW założyła na Burgina niższą kategorię sprawy operacyjnej, 
tj. kwestionariusz operacyjny68, co faktycznie oznaczało, iż był on nadal objęty kontrolą, 
choć była już ona zdecydowanie mniej intensywna. 

Oprócz powyższych z końcem 1971 r. SB zainteresowała się niewielką mazurską 
miejscowością Dłużek69, gdzie właścicielem jednego domku letniskowego był 
Burgin. Jego sąsiadami byli m.in. Stanisław Brodzki70, Romuald Gadomski71 i Tadeusz 
Sokołowski72. SB zainteresowała się tą nieformalną grupą, ponieważ część z nich miała 
żydowskie pochodzenie. Ponadto do niektórych z wyżej wymienionych przyjeżdżali 
zagraniczni goście. Pomimo kilku donosów t.w. „Antoniego” oraz rozmów z „Cz. H.”73 
SB dowiedziała się tylko, że ludzie ci spotykają się i rozmawiają. Nie ustalono jednak 
konkretów tych konwersacji74.

SB przestała interesować się Burginem w chwili jego śmierci, tj. 9 lutego 1973 r. Jego 
pogrzeb odbył się 14 lutego tamtego roku na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim 

61  Ibidem, k. 155, Notatka, 8.05.1970 r., Warszawa.
62  Chodziło o premier Izraela w latach 1969 – 1974.
63  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 155, Notatka, 8.05.1970 r., Warszawa.
64  Ibidem, k. 146, Meldunek spisany ze słów, 11.02.1970 r., Warszawa.
65  Ibidem, k. 155, Notatka, 8.05.1970 r., Warszawa.
66  Ibidem, k. 143, Notatka, 1.12.1969 r., Warszawa.
67  Ibidem, k. 152, Do tow. M. Krupskiego, 10.04.1971 r.
68  AIPN BU 003439/6, k. 456, Dziennik rejestracyjny MSW.
69  Miejscowość w pow. szczycieńskim.
70 Dziennikarz, pracował m.in. w „Polskich Perspektywach”, „Świecie”, „Trybunie Ludu”, prezes 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
71  Działacz komunistyczny, ofi cer MBP, dziennikarz tygodnika „Życie Gospodarcze”.
72  Działacz komunistyczny, sekretarz Przyjaźni Polsko-Chińskiej.
73  Nie można na tę chwilę określić rodzaju współpracy „Cz.H” z SB.
74  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 173 - 183, Notatka, 16.10.1971 r., Olsztyn; ibidem, k. 184 - 187, 

Notatka, 11.11.1971 r., Olsztyn; ibidem, k. 194 - 195, Notatka, 5.09.1972 r., Warszawa.

273

Byli funkcjonariusze komunistycznego aparatu represji żydowskiego pochodzenia



Paweł Sztama

274

w Warszawie75. Obecny tam „Grot” doniósł, że na „skromnej”, z powodu braku 
kompanii honorowej i orkiestry wojskowej uroczystości, obecnych było kilkaset osób: 
350 – 400. Wśród żałobników dostrzegł m.in. Jakuba Bermana, Leona Kasmana, 
Edwarda Ochaba i  innych, byłych wysokich dostojników PRL. Rozmawiający podczas 
ceremonii podkreślali, że władze państwa „wykazały tu duży nietakt i małoduszność 
na podkreślenie w ten sposób [poprzez brak orkiestry i warty honorowej – P. Sz.] zasług 
zmarłego”76.

3.   Wacław Komar
Komar urodził się 4 maja 1909 r. w Warszawie jako Mendel Kossoj. Pochodził 

z rodziny robotniczej. Z ruchem komunistycznym związał się w wieku 16 lat. Przystąpił 
wówczas do KZM, gdzie m.in. wykonywał wyroki śmierci na „prowokatorach”, 
mających rozpracować ruch komunistyczny. Za swoją działalność Komar był 
wielokrotnie zatrzymywany przez Policję Państwową. Pod koniec lat dwudziestych XX 
w. wyjechał do Moskwy, gdzie ukończył szkołę wojskową i został żołnierzem Armii 
Czerwonej. Przyjęto go także w szeregi Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 
(bolszewików). W latach trzydziestych XX w. Komar działał w ruchu komunistycznym 
na obszarze Czechosłowacji, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, na radzieckiej 
Ukrainie. Brał także udział w wojnie domowej w Hiszpanii, gdzie m.in. był dowódcą 
wszystkich brygad międzynarodowych w strefi e niekatalońskiej. Wybuch II wojny 
światowej zastał go we Francji, gdzie nawiązał kontakt z Bolesławem Mołojcem. Tam 
zaciągnął się do WP organizowanego na rozkaz premiera rządu RP i Naczelnego Wodza 
WP gen. Władysława Sikorskiego. W trakcie kampanii francuskiej 1940 r. dostał się do 
niemieckiej niewoli, z której kilkakrotnie próbował zbiec. W 1945 r. został uwolniony 
przez wojska amerykańskie. Po jakimś czasie nawiązał kontakt z przedstawicielem 
Rządu Tymczasowego w Paryżu Stefanem Jędrychowskim. Mianowano go zastępcą 
Szefa Misji Wojskowej w Paryżu. Wstąpił także w szeregi PPR. Pod koniec 1945 r. wrócił 
do Polski i został szefem II Oddziału Sztabu Generalnego. Jednocześnie, w latach 1947 
– 1950 piastował funkcję dyrektora Departamentu VII MBP, czyli wywiadu. W 1950 r. 
odwołano go ze stanowiska szefa wywiadu wojskowego i przesunięto na stanowisko 
głównego kwatermistrza WP. W latach 1952 – 1954 był więźniem Głównego Zarządu 
Informacji MON. Po wyjściu z więzienia został zrehabilitowany. Od 1956 r. do 1960 r. 
był dowódcą Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a następnie został dyrektorem 
generalnym MSW77.

Z relacji Michała Komara, syna Wacława wynikało, że SB zainteresowała się nim 
oraz jego ojcem już w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX w. Złożyły się na to dwa 
elementy. Przede wszystkim Wacław miał opowiedzieć synowi, kto w rzeczywistości 
odpowiadał za Zbrodnię Katyńską, a Michał miał tę informację rozpowszechnić 
w  szkole, do której wtenczas uczęszczał. Według jego słów jeden z nauczycieli 
doniósł o  tym fakcie SB. O całej sytuacji dowiedział się generał, który przestrzegł 
syna mówiąc: „Masz kłopot, bo przyszły na ciebie donosy”. Cała sprawa oficjalnie 

75 http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/wyniki.php?imie=&nazwisko=Burgin&check_na
zwisko=on&rok=1800&miesiac=1&dzien=1&rok2=2018&miesiac2=5&dzien2=29&r ok_zg1=1800
&miesiac_zg1=1&dzien_zg1=1&rok_zg2=2018&miesiac_zg2=5&dzien_zg2=29&cmentarz=&send
=Szukaj, odczyt z dn. 29.05.2018 r.

76  AIPN BU, 01208/1216/Jacket, k. 196 - 198, Notatka, 15.02.1973 r.
77  Zob. szerz.: AAN, 237/XXIII – 628; AAN, CK XX/6671; AAN, 7808; AIPN BU, 002174/8244; W. 

Komar, Trzy wspomnienia z Hiszpanii, „Świat”, 1956, nr 31 (262), s. 6 - 9; A. Kochański, Komar 
Wacław, [w:]Słownik biografi czny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 3, Warszawa 1992, s. 250 - 
252; J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943 - 1990, (I - M), t. 2, Toruń 2010, 
s. 214 - 216; J. E. Zamojski, Interbrygadziści Republiki Hiszpanii - po klęsce... losy Polaków, [w:] Hiszpania 
- Polska: spotkania, E. E. González Martinez, M. Nalewajko (red.), Warszawa 2003, s. 24 - 25.



zakończyła się rozmową, jaką z Michałem Komarem przeprowadzili funkcjonariusze 
SB. Jednak wedle relacji tego ostatniego tak on, jak i jego ojciec, mieli być od tamtego 
czasu w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa PRL. Co więcej, jak relacjonował 
Michał Komar, ówczesnemu kierownictwu MSW nie podobały się kontakty jego ojca 
m.in. z  ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Jugosławii Kočą Popovićem, 
z którym generał znał się jeszcze z  okresu wojny domowej w Hiszpanii78. Czy tak 
w rzeczywistości było? Trudno ocenić, tym bardziej, że dokumenty na ten temat 
milczą, aczkolwiek nie jest to wykluczone.

Niemniej według dokumentów sporządzonych na przełomie lat sześćdziesiątych 
i  siedemdziesiątych XX w., gdy wybuchła wojna sześciodniowa Komar miał dawać 
„wyrazy solidarności i poparcia polityki Izraela, jednocześnie negatywnie oceniał 
politykę rządu PRL w kwestii stosunków z ZRA79 i innymi krajami arabskimi80. W opinii 
Michała Komara była to informacja nieprawdziwa, którą sformułowano na kanwie 
jednego donosu. Miał go sporządzić oficer, który podsłuchał rozmowę generała z 
jednym ze swoich znajomych. Michał Komar wspominał, że donos ten dotarł do WSW 
oraz na biurko Moczara. Jego ojciec miał natychmiast wszystkiemu zaprzeczyć81. 
Po raz kolejny, wobec braku dokumentów trudno określić czy w rzeczywistości tak 
było. Niemniej dla Wacława Komara, który był wówczas jednym z najważniejszych 
i najwyższych stopniem funkcjonariuszy MSW, który posiadał żydowskie korzenie, 
rozpoczynał się kolejny, dość trudny okres.

17 listopada 1967 r. Moczar podpisał wniosek o odwołanie Komara z funkcji 
dyrektora generalnego MSW. Decyzję tę uzasadniał wiekiem i pogarszającym się 
stanem zdrowia generała82. Ponadto 19 grudnia Komarem zaczął interesować 
się Zarząd II Sztabu Generalnego83. 26 stycznia 1968 r. Biuro Spraw Kadrowych 
przesłało Moczarowi informację, że jego prośba została rozpatrzona pozytywnie84. 
Niecały miesiąc później, 12 lutego, Komar został zwolniony ze służby i przeniesiony 
do rezerwy85, a w połowie marca tamtego roku przeszedł badania lekarskie, które 
potwierdziły przypuszczenia o jego pogarszającym się stanie zdrowia86.

Wedle dokumentów Wydział III Departamentu III MSW zaczął inwigilować 
Komara w połowie marca 1968 r., a prawdopodobnie miesiąc później postanowił 
go operacyjnie zabezpieczyć87. Prowadzono wówczas tzw. „obserwację jawną”, co 
dość szybko generał zauważył. SB odnotowała, że od 14 do 27 marca były dyrektor 
generalny MSW spotykał się m.in. ze swoim bratem Antonim i Janem Grudzińskim88 
oraz odwiedził np. budynek Urzędu Rady Ministrów89. Od końca marca zaczęto 
stosować obserwację tajną. Dzięki niej Wydział III Departamentu III MSW posiadał 
informacje, że od 27  marca do 17  kwietnia Komar spotkał się z kilkudziesięcioma 

78  Relacja Michała Komara, w zbiorach autora, 15.05.2018 r.
79  Zjednoczona Republika Arabska - ówczesny Egipt.
80  AIPN BU, 002174/8244, k. 0075, Notatka, 16.06.1970 r., Warszawa.
81  Relacja Michała Komara, w zbiorach autora, 15.05.2018 r.
82 AAN, 237/XXIII - 628, k. 48, Wniosek o odwołanie z zajmowanego stanowiska, 17.11.1967 r., 

Warszawa.
83 AIPN BU, 003439/6, k. 456, Dziennik rejestracyjny MSW, Warszawa.
84 AIPN BU, 002174/8244, k. 26, Pismo Biura Spraw Kadrowych KC PZPR, 26.01.1968 r., Warszawa.
85  Ibidem, k. 70, Zarządzenie personalne nr 691, 12.02.1968 r., Warszawa.
86  Ibidem, k. 50 – 52, Orzeczenie nr 5/68, 14.03.1968 r., Warszawa.
87  AIPN BU, 003439/6, k. 401, Dziennik rejestracyjny MSW, Warszawa.
88  W latach 1956 – 1968 podsekretarz stanu w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, 

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/35209, odczyt z dn. 13.03.2018 r. 
89 AIPN BU, 01224/883/D, k. 0032, Notatka służbowa, 13.05.1968 r., Warszawa.
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osobami, co odnotowano w  specjalnie przygotowanym wykresie. Byli wśród nich 
m.in. byli wysocy pracownicy aparatu bezpieczeństwa: Jan Frey-Bielecki, Feliks 
Goldsztajn, Edward Koniński, a także Zambrowski, dziennikarz Romuald Gadomski 
oraz inni90. 

Przywołany powyżej wykres nie był kompletny, bowiem nie ujęto w nim innych 
spotkań generała. 1 kwietnia 1968 r. Wydział III informował, że Komar spotkał się 
także z jakimś nierozpoznanym osobnikiem, który przyjechał pod dom generała 
samochodem zarejestrowanym na ówczesnego wiceministra MSW Zygfryda Szneka. 
Komar wsiadł do samochodu i obaj mężczyźni udali się w kierunku Konstancina. Po 
bliżej niesprecyzowanym czasie wrócili pod dom Komara. Generał wysiadł, a kierujący 
autem mężczyzna pojechał na ul. Rejtana91. 2 kwietnia natomiast Grupa do Zleceń 
Specjalnych Departamentu III MSW przekazała wiadomość, że ok. godz. 11.00 Komar 
spotkał się z byłym funkcjonariuszem MBP i pracownikiem MON Aleksandrem 
Oberhardem92. Ponadto nie uwzględniono także jeszcze jednego spotkania, które 
Komar odbył z niejakim Jedynakiem i Prutkowskim 17 kwietnia 1968 r. w warszawskiej 
restauracji „Wzorcowa”93. 

W kolejnych miesiącach 1968 r. Wydział III Departamentu III MSW gromadził 
informacje o dalszych spotkaniach generała. Oprócz wyżej wymienionych Komar 
widywał się m.in. z gen. Janem Drzewieckim, byłym dowódcą KBW Juliuszem Hibnerem, 
Antonim Alsterem, Romaną Toruńczyk i innymi94. 

W maju 1968 r. do sprawy Komara włączono wyciąg z kwietniowego doniesienia 
t.w. „Roman”. Było to o tyle istotne, iż wedle tego dokumentu generał miał być 
jednym z inspiratorów rzekomych zmian personalnych na najwyższych szczeblach 
PZPR, poprzez wywołanie strajków studenckich w marcu 1968 r.95 SB nakreśliła 
bardzo ciekawy scenariusz całego „spisku”. Za wszystkim miał stać Zambrowski. 
Podczas spotkań ze swoimi znajomymi, w tym z Komarem, ale również m.in. 
z Antonim Alsterem, Leonem Kasmanem, Władysławem Matwinem i innymi byłymi 
funkcjonariuszami partyjnymi miał rzekomo wpaść na pomysł zachęcenia młodych 
ludzi do wystąpień przeciwko władzy. Wtórować mu w tym mieli także pisarze 
m.in. Paweł Jasienica, Stefan Kisielewski i  Antoni Słonimski oraz profesorowie 
Uniwersytetu Warszawskiego m.in. Włodzimierz Brus i Leszek Kołakowski. Roman 
Zambrowski miał namawiać swojego syna Antoniego do zainspirowania strajków 
na Uniwersytecie Warszawskim, które wybuchły z początkiem marca 1968 r. Cała 
żmudnie przygotowywana operacja nie powiodła się, bowiem ani Zambrowscy, ani 
Komar nie mieli nic wspólnego z wystąpieniami studenckimi96. 

Inaczej było w przypadku syna Komara – Michała, studiującego wówczas w Szkole 
Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie97. Był on organizatorem i uczestnikiem 
wiecu na swojej uczelni98. Tę informację podano w Polskim Radiu. Jego matka 

90  Ibidem, k. 0024, Wykaz osób kontaktujących się z Komarem Wacławem za okres od 27.03.1968 r. do 
17.04.1968 r., Warszawa.

91  Ibidem, k. 0018, Notatka, 2.04.1968 r., Warszawa.
92  Notatka starszego inspektora Grupy do Zleceń Specjalnych Departamentu III MSW ppłk. Henryka 

Szyszkowskiego dotycząca rezultatów obserwacji osób inwigilowanych, [w:] Marzec 1968…, t. 2, cz. II, 
s. 24 - 25.

93  AIPN BU, 01224/883/D, k. 0019, Notatka, 17.04.1968 r., Warszawa.
94  Ibidem, k. 0032 – 0036, Notatka służbowa, 13.03.1968 r., Warszawa.
95  Ibidem, k. 00020 – 0021, Wyciąg z odpisu doniesienia nr 121/68 t.w. „Roman”, Warszawa.
96  M. Szumiło, op. cit., s. 458 – 463.
97  Obecnie Szkoła Główna Handlowa.
98  Michał Wacław Komar, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/44078, odczyt z dn. 14.03.2018 r.; 



próbowała interweniować w tej sprawie i zadzwoniła do radia odgrażając się, „że 
sprawę »szkalowania« jej syna załatwi na wysokim szczeblu”99. 

Zastanawiające jest dlaczego SB nie połączyła działalności Michała z jego ojcem? 
Trudno znaleźć racjonalną odpowiedź na to pytanie. 21 kwietnia 1968 r. Michał 
został profi laktycznie zatrzymany przez SB100. Dzień później zwolniono go z powodu 
nieznalezienia dowodów winy, bez postawienia jakichkolwiek zarzutów. Niemniej 
w  roku następnym został zarejestrowany przez aparat bezpieczeństwa, w ramach 
kwestionariusza ewidencyjnego o krypt. „Miko” z powodu wydarzeń „Marca ‘68”101.

W kolejnych miesiącach 1968 r. Wydział III Departamentu III nadal prowadził 
obserwację Komara. Według SB: „Figurant, (...) reprezentuje poglądy syjonistyczne 
i  proizraelskie. Stwierdzono, że utrzymuje systematyczny kontakt z osobami 
narodowości żydowskiej – b. pracownikami Służby Bezpieczeństwa i zwolnionymi 
oficerami MON i innymi”102. Tyle na pewno wiedziały organa bezpieczeństwa 
państwa. W zdobyciu przez nich większej ilości informacji przeszkadzał im sam 
Komar, który świetnie znał realia pracy tajnych służb. W jednym z dokumentów 
SB napisano: „(...) figurant rozmowy z kontaktami prowadzi na »wolnym 
powietrzu«103  (…). W trakcie spotkań stosuje samokontrolę. Podczas rozmów 
telefonicznych stara się wypowiadać ostrożnie, rzadko rozmawia telefonicznie 
na tematy polityczne. Prowadzona dotychczas inwigilacja korespondencji nie 
wykazała ciekawych kontaktów zagranicznych”104. Niemniej SB udało się ustalić, że 
Komar był negatywnie ustosunkowany do agresji wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację w sierpniu 1968 r. Według funkcjonariuszy generał oceniał, iż siłowa 
interwencja przypomina zajęcia Zaolzia przez WP w 1938 r.105

Jest niemal pewne, że konspiracyjne zachowanie Komara i brak większej ilości 
wartościowych informacji spowodowało, że Wydział III podjął decyzję o intensyfi kacji 
działań. W październiku 1968 r. przygotowano i zatwierdzono „Plan przedsięwzięć 
operacyjnych dotyczących fi guranta ps. »Wacek«”, w ramach którego rozpracowywany 
miał być Komar. Zdecydowano się kontynuować kontrolę korespondencji i rozmów 
telefonicznych. Ponadto uznano, że trzeba sprawdzić możliwość założenia podsłuchu 
pokojowego, rozpocząć obserwację jawną oraz wytypować ludzi z jego bliskiego 
otoczenia, którzy mogli by na jego temat udzielić informacji106.

Pismo Komendy MO m.st. Warszawy do rektora SGPiS dotyczące zarzutów wobec studentów tej uczelni 
uczestniczących w wydarzeniach marcowych, [w:] Marzec 1968…, t.2, cz. II, s. 207.

99 Informacja dotycząca pogróżek, opracowana w Departamencie II MSW, [w:] ibidem, s. 707. 
100 Meldunek pierwszego zastępcy komendanta stołecznego MO ds. SB płk. Stanisława Sławińskiego 

dotyczący zatrzymania studentów podejrzanych o próbę zorganizowania wiecu w dniu 22 kwietnia 
1968 r., [w:], ibidem, s. 356.

101  Michał Wacław Komar, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/44078, odczyt z dn. 14.03.2018 r.
102  AIPN BU, 01224/883/D, k. 0037, Plan przedsięwzięć operacyjnych dotyczących fi guranta ps. 

„Wacek”, 20.10.1968 r., Warszawa.
103  Chodziło o różnego rodzaju parki, skwery a także rozmowy uliczne oraz dyskusje podczas jazdy 

samochodem.
104 AIPN BU, 01224/883/D, k. 0038, Plan przedsięwzięć operacyjnych dotyczących fi guranta ps. 

„Wacek”, 20.10.1968 r., Warszawa
105 Informacja o komentarzach na temat sytuacji wewnętrznej Czechosłowacji, sygnowana przez 

wicedyrektora Departamentu III MSW, tajne, [w:] Operacja „Podhale”. Służba Bezpieczeństwa wobec 
wydarzeń w Czechosłowacji 1968 – 1970, wstęp, wyb. i oprac. Ł. Kamiński, G. Majchrzak, Warszawa, 
s. 235.

106  AIPN BU, 01224/883/D, k. 0039, Plan przedsięwzięć operacyjnych dotyczących fi guranta ps. 
„Wacek”, 20.10.1968 r., Warszawa.
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Pierwszym de facto jawnym działaniem Komara była polemika napisana pod 
koniec 1968 r. z artykułem ówczesnego Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia 
i Telewizji Włodzimierza Sokorskiego pt. „Na tropach historii”. Sokorski w swoim 
artykule „rozprawiał” się z rewizjonistami. W bardzo sprytny sposób, używając 
nazwisk byłych wysokich dygnitarzy państwowych – Bermana, Hilarego Minca, 
Zambrowskiego a także byłych funkcjonariuszy MBP – Anatola Fejgina i  Józefa 
Różańskiego starał się opisać historię rewizjonizmu w Polsce Ludowej. Wyżej 
wymienionych określił winnymi całego zła, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat 
trwania tego państwa istniało107.

Komar odpowiedział zdecydowanie i bardzo rzeczowo. Uznał, że tezy postawione 
przez Sokorskiego, dotyczące odpowiedzialności osób pochodzenia żydowskiego za 
wszystko co działo się w latach 1944 - 1956 są kłamliwe, a autora oskarżył o konfabulację. 
Według Komara za politykę tamtych czasów nie tylko odpowiadali Berman, Minc 
i  Zambrowski „ale całe (...) kierownictwo Partii”108. Podobnie rzecz ujął w kontekście 
oskarżeń wysuwanych przez Sokorskiego pod adresem Fejgina i  Różańskiego. Wedle 
Komara nie tylko oni byli odpowiedzialni za zbrodnicze działanie organów represji 
czasów stalinowskich, ale także inni, wyżej bądź niżej stojący wówczesnej partyjnej 
hierarchii działacze i funkcjonariusze w tym m.in. Stanisław Radkiewicz, Berman 
„i  nie-żyjący od roku 1956109 wybitny działacz naszej Partii”110.

W kolejnych miesiącach 1969 r. SB próbowała zbierać informacje nt. działalności 
i  opinii Komara wyrażanych w rozmowach prywatnych. Według jednego z zapisków 
urzędowych generał miał się dość mocno zaangażować w działalność partyjną na 
najniższych szczeblach PZPR – w komitetach blokowych i osiedlowych111, co jest 
bardzo trudne do jakiejkolwiek weryfi kacji. Ponadto ustalono, że fi gurant spotykał się 
z Edwardem Konińskim. W rozmowach podnosili wydarzenia z przeszłości, jak choćby 
pobyt Komara w stalinowskim więzieniu w latach pięćdziesiątych XX w. Niemniej obaj 
mieli dyskutować także na tematy współczesne. Podczas spotkania odbytego 19 maja 
1969 r. Koniński mówił, iż ubolewa nad tym, że współtowarzysze zaliczyli go do tzw. 
V kolumny, tym bardziej, że „zawsze był komunistą i (…) zwalczał syjonizm”112. Komar 
miał wtórować swojemu znajomemu113. Na kolejnym spotkaniu, odbytym 4 czerwca obaj 
mężczyźni dyskutowali głównie o politycznych wydarzeniach w Polsce: o wyborach, 
w kontekście ofi cjalnych danych o głosach ważnych114 czy też o rozmowach pomiędzy 
władzami PRL i RFN115. Komar opowiedział także o wewnętrznych sporach jego 
organizacji partyjnej. Ponadto mężczyźni podjęli temat wyborów we Francji116.

W drugiej połowie 1969 r. SB odnotowała, że Komar spotkał się z szefem 
czechosłowackiego Związku Bojowników Antyfaszystowskich Huskiem. Obaj 
mieli rozmawiać o sytuacji politycznej w Czechosłowacji117. Nie przeoczono także 

107  W. Sokorski, Na tropach historii, „Miesięcznik Literacki”, 1968, nr 10, s. 63 – 66.
108  AIPN BU, 01224/883/D, k. 0043, Nieco więcej prawdy, Warszawa.
109  Komarowi chodziło o Bolesława Bieruta.
110   AIPN BU, 01224/883/D, k. 0043, Nieco więcej prawdy, Warszawa.
111  Ibidem, k. 0049, Zapisek urzędowy dla Towarzysza Ministra Kazimierza Świtały, 7.03.1969 r., 

Warszawa
112  Ibidem, k. 0055, Notatka służbowa, 06.1969 r., Warszawa.
113   Ibidem, k. 0053 – 0055.
114  Wybory do Sejmu PRL i Rad Narodowych odbyły się 1 czerwca 1969 r. Wedle ofi cjalnych danych 

ważnych głosów oddano 99,22%
115   Prawdopodobnie chodziło o rozmowy nt. normalizacji stosunków pomiędzy oboma państwami.
116  AIPN BU, 01224/883/D, k. 0056 – 0058, Notatka służbowa, 13.06.1968 r., Warszawa.
117  Ibidem, k. 0062, Wyciąg z notatki, 16.10.1969 r., Warszawa.



obecności Komara na uroczystościach pogrzebowych Konińskiego, które odbyły się 
30 października 1969 r. w Warszawie118. 

Od początku 1970 r. SB zbierała informacje na temat problemów osobistych córki 
i  wnuczki generała. Dzięki informacjom przekazywanym przez k.p. „Staniszewski” 
Wydział III Departamentu III MSW dowiedział się, że Komar kazał córce zerwać kontakt 
z  niejaką Zofi ą Żytomierską. Kobieta ta była pośrednikiem w kontaktach pomiędzy 
córką Komara a jej byłym mężem, mieszkającym wówczas w Paryżu. Jednocześnie miała 
być współpracownicą RWE. Gdy tylko generał się o tym dowiedział miał wykrzyczeć, „iż 
nie chce dać powodu dla MSW, by rozpracowywano jego i rodzinę”119. Ponadto Komar 
w  rozmowach z k.p. „Staniszewski” unikał rozmów na tematy polityczne. Nie miał 
zapewne żadnego zaufania do swojego interlokutora120.

Do połowy 1970 r. SB z różnym natężeniem podsłuchiwała przede wszystkim 
telefon generała oraz okresowo stosowała obserwację zewnętrzną. W jego mieszkaniu 
funkcjonariuszom nieudało się natomiast zainstalować podsłuchu pokojowego121. 
W  czerwcu 1970 r. SB zdecydowała się działać w ramach kontroli operacyjnej. 
W  jednej z  notatek z tamtego okresu stwierdzono: „Wyżej wymieniony [Komar – 
P.Sz.] reprezentuje poglądy rewizjonistyczno-syjonistyczne. W czerwcu 1967 r. 
dawał wyraz solidarności i popierania agresywnej polityki Izraela. W marcu 1968 r. 
popierał organizatorów i inspiratorów wystąpień antypaństwowych oraz wypowiadał 
się na temat rzekomego antysemityzmu w Polsce. W rozmowach z przyjaciółmi 
i znajomymi daje wyraz poglądom proizraelskim. Negatywnie ocenia fakt zwolnienia 
z odpowiedzialnych stanowisk szeregu osób, znanych z rewizjonistycznej działalności. 
Krytykuje, niejednokrotnie w sposób wulgarny politykę Partii Rządu PRL. (…). 
Ze względu na poglądy i działalność w/w wnoszę o wydanie zezwolenia na kontrolę 
operacyjną”122. Podjęto wówczas decyzję o dalszej inwigilacji poprzez użycie podsłuchu 
telefonicznego, a także ponowne rozpoczęcie obserwacji zewnętrznej. Ponadto 
zdecydowano się na dalsze wykorzystanie k.p. „Staniszewskiego” oraz wytypowanie 
osób, które miałyby na Komara donosić123.

Jakie były realne wyniki podjętych kroków trudno ocenić. W dokumentach brakuje 
jakichkolwiek informacji o działalności Komara do początku września 1971 r. Dopiero 
wówczas kpt. Michał Balicki z BOR sporządził raport, w którym opisał sytuację 
z 3 września, gdy był klientem jednego z warszawskich zakładów fryzjerskich. Podczas 
jego wizyty w tym zakładzie do środka miał wejść także Komar. Gdy fryzjer zapytał 
generała jak ma go ostrzyc, Komar miał odpowiedzieć: „a la łachudra Gierek”. W dalszej 
części rozmowy fryzjer miał pochwalić się Komarowi, że do jego zakładu przychodzi 
m.in. ówczesny premier PRL Piotr Jaroszewicz, który dobrze płaci ze wykonane usługi. 
Komar miał stwierdzić: „oni mają z czego płacić, gdyż sprzedają Polskę”124.

W tym samym czasie Komar złożył wniosek o paszport na wyjazd do Anglii, gdzie 
miał zostać poddany badaniom lekarskim. Podejrzewano u niego chorobę nowotworową. 
Zgodę na wyjazd uzyskał125, pojechał a do Polski wrócił już 18 września.126

118   AIPN BU, 0204/1411, k. 0041, Notatka służbowa, 11.11.1969 r., Warszawa.
119   AIPN BU, 01224/883/D, k. 0068, Notatka, 17.03.1970 r., Warszawa.
120   Ibidem, k. 0077, Notatka, 16.06.1970 r., Warszawa.
121   Ibidem, k. 0077, Notatka, 16.06.1970 r., Warszawa.
122   Ibidem, k. 0073 – 0074, Notatka, 15.06.1970 r., Warszawa.
123   Ibidem, k. 0077, Notatka, 16.06.1970 r., Warszawa.
124   Ibidem, k. 0081, Raport, 6.09.1971 r., Warszawa.
125   Ibidem, k. 0080, Pismo Biura „C” MSW, 7.09.1971 r., Warszawa.
126   Ibidem, k. 0082, Notatka, 11.10.1971 r., Warszawa.
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 Po powrocie, pomimo złego samopoczucia, nadal był aktywny i spotykał się z wieloma 
niegdyś bliskimi współpracownikami. W jego otoczeniu odnotowano m.in. byłych 
ministrów – Władysława Dworakowskiego, Radkiewicza127, Władysława Wichę i innych. 

W październiku, jak donosiło źródło „Grabowski”, Komar planował zabrać głos 
na zebraniu swojej POP128, które poprzedzało hucznie zapowiadany VI Zjazd PZPR129. 
Poprosił „Grabowskiego”, aby ten przepisał jego przemówienie na maszynie130. 

Wydaje się, że Komar wiązał z VI Zjazdem pewne nadzieje. W rozmowach ze swoimi 
znajomym pozytywnie oceniał niektóre jego wytyczne, jak choćby wskazówki dotyczące 
nowych metod pracy politycznej z robotnikami131. Prawdopodobnie cieszył się także 
z zapowiadanej szeroko „odnowy” w kierownictwie PZPR. Stwierdził jednak, że zmiana 
„musi nastąpić nie tylko na wysokich stanowiskach, ale także wśród dołów partyjnych, 
by można było śmiało dyskutować. Wytyczne na VI Zjazd zakładają dyskusję i zachęcają 
do dyskusji nie tylko partyjnych, ale i bezpartyjnych”132. Chciał zatem zabrać głos jako 
doświadczony działacz partyjny133.

Przygotowywanego wystąpienia generał nie zdążył już jednak odczytać, bowiem stan 
jego zdrowia szybko się pogorszył. Komar trafi ł do szpitala, a w jego imieniu wystąpił 
Jan Drzewiecki.

Wacław Komar zmarł 27 stycznia 1972 r. Jego pogrzeb na Wojskowym Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie134, podobnie jak w przypadku pogrzebu Burgina zgromadził 
kilkaset osób, w tym wielu byłych działaczy partyjnych: Jakuba Bermana, Edwarda 
Ochaba, Radkiewcza, Romana Werfl a i innych135. Przemówienie nad grobem wygłosił 
Eugeniusz Szyr, który przedstawił życiorys Komara, skupiając się przede wszystkim 
na jego działalności do 1946 r.136 Mowa ta nie spotkała się z aprobatą Juliusza Burgina 
i Stanisława Wolańskiego, co SB również odnotowała137.

4.   Józef Różański
Józef Różański urodził się w 13 lipca 1907 r. Był synem bardzo wpływowego 

działacza żydowskiego Abrahama Goldberga. Komunizować zaczął już w okresie nauki 
w Gimnazjum Spółki „Chinuach”. W okresie studiów prawniczych na Uniwersytecie 
warszawskim zaangażował się w działalność Związku Niezależnej Młodzieży 
Socjalistycznej „Życie”. Na początku lat trzydziestych XX w. wstąpił w szeregi 
KPP, z  ramienia której działał wśród polskich Żydów. Przed II wojną światową zdał 
egzamin i został adwokatem. Gdy rozpoczęła się kampania polska 1939 r. wyjechał 
na wschód. Przebywał m.in. we Lwowie, gdzie współpracował z NKWD. Po wybuchu 
wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. przeniósł się razem z żoną Belą Frenkiel do 

127 Według relacji Michała Komara jest mało prawdopodobne, aby jego ojciec spotykał się 
z Radkiewiczem. Relacja Michała Komara w zbiorach autora, 15.05.2018 r.

128  Komar Był członkiem POP nr 23 w Komitecie Dzielnicowym Mokotów, AAN, 237/XXIII – 628, 
k. 25, Informacja o członkostwie Komara w PZPR.

129  Zjazd odbył się 6 – 21 grudnia 1971 r.
130   AIPN BU, 01224/883/D, k. 0085, Meldunek, 3.12.1971 r., Warszawa.
131   Ibidem, k. 0083, Notatka, 11.10.1971 r., Warszawa.
132   Ibidem, k. 0085, Meldunek, 3.12.1971 r., Warszawa.
133   Ibidem. 
134  http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/cmentarz-wojskowy/osoby-pochowane/, odczyt z  dn. 

19.03.2018 r.
135   AIPN BU, 01224/883/D, k. 0088, Notatka dot. pogrzebu Wacława Komara, 31.01.1972 r., Warszawa.
136   Ibidem, k. 0091 – 0096, Przemówienia tow. Szyra.
137   Ibidem, k. 0088, Notatka dot. pogrzebu Wacława Komara, 31.01.1971 r., Warszawa; ibidem, Notatka 

dot. pogrzebu W. Komara i komentarzy z nim związanych, 1.02.1972 r., Warszawa.



Samarkandy. Gdy z powodu panującego tam głodu, aby ratować swoją maleńką córkę 
– Stefanię, przyjął paczkę z produktami żywnościowymi od przedstawiciela polskiego 
rządu na uchodźctwie, został oskarżony o zdradę idei komunistycznych. Pod koniec 
1943 r. oczyszczono go z zarzutów. Na początku 1944 r. wstąpił w szeregi III Dywizji 
Piechoty im. Romualda Traugutta. W  sierpniu został skierowany do pracy w RBP. 
Praktycznie od samego początku pracował w sekcji śledczej RBP. W 1945 r. objął 
kierownictwo Wydziału, a później Departamentu Śledczego MBP. W międzyczasie 
kierował Grupą Specjalną, której zadaniem było znalezienie wroga wewnętrznego 
w PZPR, jednak z powodów braku efektów pracy został odsunięty od tej jednostki. 
W lutym 1954 r. odwołano go ze stanowiska, a w grudniu aresztowano. Usunięto 
go też z szeregów PZPR i zdegradowano do stopnia szeregowca. Pod koniec 1955 r. 
skazano go na 3 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności. Ponowny proces odbył się w 
drugiej połowie 1957 r. Przed sądem stanął wraz z Romanem Romkowskim i Anatolem 
Fejginem. Rada Państwa138 zdecydowała się na jego ułaskawienie w 1964 r. Po wyjścia 
z więzienia pracował m.in. Mennicy Państwowej i Wytwórni Papierów Wartościowych.

SB zaczęła interesować się byłym pułkownikiem jeszcze w 1964 r., prawdopodobnie 
z  powodu obserwacji jego ówczesnego zięcia - Andrzeja Tumialisa. Na temat 
Różańskiego i jego rodziny przygotowano kilka bardzo prozaicznych notatek, w którym 
przypomniano ich wiek, miejsca pracy i zamieszkania, numery dowodów osobistych, itd. 
W dokumencie sporządzonym nt. Różańskiego odnotowano, że wraz z żoną widywany 
był na spacerach przy siedzibie MSW w Warszawie oraz przy więzieniu na Mokotowie139.

W kolejnych miesiącach funkcjonariusze SB co jakiś czas odnotowywali szczątkowe 
informacje nt. Różańskiego. Nie budziły one jednak niepokoju funkcjonariuszy organów 
bezpieczeństwa. SB nie wiedziała prawdopodobnie o różnych rzekomych wypowiedziach 
byłego pułkownika z tamtego okresu. Były ofi cer MBP miał określić Stalina następująco: 
„Stalin jaki był, uparty, okrutny, zawzięty, nawet głupi, ale przede wszystkim uparty 
jak osioł – jednak postępował wedle jakiś zasad, z jakąś wytkniętą konsekwencją”140. 
Natomiast podobnie jak inna była funkcjonariusz MBP płk Julia Brystiger bardzo źle 
miał oceniać Nikitę Chruszczowa i Władysława Gomułkę141. Miał nazwać ich kłamcami 
i dość ostro krytykować także prowadzoną przez nich politykę142. 

Wydział III Departamentu III MSW nie podejmował wobec Różańskiego żadnych 
większych działań, zbierają tylko pojedyncze informacje. W 1966 r. odnotowano na 
przykład, że do Polski przybył szwagier Różańskiego – Natan Frankiel, wpływowy 
działacz organizacji żydowskich. SB wiedziała o jego wizycie bardzo dużo. Przeszukała 
jego bagaż na warszawskim Okęciu oraz zdobyła informacje o spotkaniach jakie odbył 
z  działaczami i środowiskami żydowskimi w Polsce. Miała także wiedzę o tym, że 
Frankiel zatrzymał się u Różańskich143. 

Na początku 1967 r., w obliczu narastającego konfl iktu na Bliskim Wschodzie SB 
otrzymała informację o dwuznacznych, choć nieczęstych wypowiedziach Różańskiego 
w miejscu pracy: „na tematy polityczne Różański się nie wypowiada (...). Niekiedy rzuca 
uwagi, że nie należy wierzyć gazetom, która piszą o sytuacji na Bliskim Wschodzie, 

138   Zob. szerz.: AAN, CK XX/6247; AIPN BU, 0148/3; AIPN BU, 0193/7094; AIPN BU, 230/832; B. 
Fijałkowska, Borejsza i Różański. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce, Olsztyn 1995; B. Kurek, 
op. cit., s. 237 - 256; P. Sztama, Inteligenci w bezpiece: Brystygier, Humer, Różański, Warszawa 2017 
r., s. 83–114. 

139    AIPN BU, 01208/1399, k. 26, Notatka, 30.10.1964 r.
140   R. Wójcik, Kat w nocnej koszuli (czyli sam na sam z Różańskim), [w:] Białe Plamy, R. Karaś (red.), 

Warszawa 1989 r., s. 76.
141   A. Stopyra, op. cit., s. 392.
142   R. Wójcik, Powrót Kata, „Karta”, 2010, nr 65, s. 100 – 101.
143   AIPN BU, 01208/1399, k. 48 – 49, Notatka dot. J. Różańskiego, 20.01.1966 r., Warszawa.
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ale dyskusji na ten temat nie podtrzymuje”144. Były ofi cer MBP znał doskonale metody 
pracy operacyjnej i wiedział, że nieopatrzne wypowiedzi mogą dostarczyć mu kłopotów. 
Niemniej sprawy te komentował zapewne w najbliższym sobie otoczeniu, któremu ufał. 
Już Wójcik wspominał, że przy stole u Różańskich, podczas różnego rodzaju spotkań 
towarzyskich zbierali się „agenci bezpieki, podwładni gospodarza (...)”145. Informację 
tę potwierdziły po części dokumenty MSW. Co prawda powstały one dopiero w 1969 r., 
jednak wydaje się mało prawdopodobne, aby grono znajomych byłego pułkownika jakoś 
radykalnie się wówczas zmieniło. Do jego ówczesnych towarzyszy należeli m.in. byli 
wysocy funkcjonariusze z MBP, pułkownicy - Teodor Duda, Michał Hakman i Stanisław 
Wolański, ppłk WP Benedykt Hirszowicz i kilka innych osób146. 

O braku większego zainteresowania ze strony SB osobą Różańskiego w tym czasie, 
może świadczyć jeszcze jeden fakt. W 1967 r. nieznani sprawcy wyrzucili go z trolejbusu. 
Różański stwierdził, że ludzie ci byli więźniami, których ten przed laty przesłuchiwał. 
Były dyrektor trafi ł do warszawskiego szpitala przy ul. Stępińskiej, gdzie spędził dwa 
miesiące. Choć trudno w to uwierzyć, o całym incydencie SB dowiedziała się dopiero we 
wrześniu 1970 r.147

W pierwszych miesiącach 1968 r. Różański nie był obiektem zainteresowania SB, 
pomimo, że jego nazwisko było synonimem stalinowskiego okresu polskiej historii. 
Przypomniała o tym prasa, a konkretnie tygodnik „Walka Młodych”, w numerze 
z 4 marca 1968 r.148 Ponadto jego żona miała powiedzieć, że rozumie całkowicie politykę 
Izraela, skierowaną w kierunku RFN, a dotyczącą wyjaśnienia kwestii Holocaustu149.

Na jego temat przygotowano wówczas kilka notatek informacyjnych, w których 
powielano fragmenty jego życiorysu. Odnaleziono także pasujący do całej ówczesnej 
sytuacji numer polskojęzycznej gazety, ukazującej się w Izraelu pt. „Nowiny i kurier”. 
Autor jednego z artykułów przypomniał postać ojca Różańskiego. Ponadto opisał 
starania byłego dyrektora, który w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. fi nalizował 
dawne zobowiązania fi nansowe swojego ojca150. Sytuacja zmieniła się jednak w drugiej 
połowie tamtego roku, gdy były pułkownik pracował na stanowisku planisty w Dziale 
Ekonomiki i Planowania Mennicy Państwowej. Organa bezpieczeństwa zaczęły wówczas 
dostawać sygnały, że Różański coraz częściej komentował wydarzenia, które działy się 
wówczas w Polsce i na świecie. 

Np. w marcu 1969 r. w rozmowie ze źródłem „Wąsik” były ofi cer oceniał polityczno-
militarne działania ZSRR w tamtym okresie. W jego opinii towarzysze radzieccy 
starali się zdobyć geografi czną przewagę wojskową. Decyzje te, konkludował były 
funkcjonariusz, mogły mieć dla ZSRR negatywy skutek, bowiem trzeba było liczyć się ze 
wzrostem liczby wojskowych na poszczególnych szczeblach administracji państwowej 
ZSRR. Ci zaś mogli przejąć władzę i utworzyć tzw. „soldatesowski marksizm”. Ponadto 
Różański stwierdził, że ZSRR „zaprzepaścił idee rewolucji”, bowiem skupił się na 
utrzymaniu swojego imperium. Władzom Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, 
w tym Leonidowi Breżniewowi, zarzucił, iż sprzeniewierzyli się ideom marksizmu. 
W jego ocenie zapomnieli oni o walce klas i skupili się na swojej militarnej potędze. 
„(...) sam Breżniew (...) myśli kategoriami wojskowymi. (...) Związek Radziecki kieruje 

144  Ibidem, k. 52, Notatka, 16.02.1967 r., Warszawa.
145  R. Wójcik, Powrót kata…, s. 95. 
146 AIPN BU, 01208/1399, k. 14 – 15, Ocena uzyskanych informacji ws. krypt. „Wąsik” prowadzonej na 

osobę Różańskiego Józefa, 16.12.1969 r., Warszawa.
147  Ibidem, k. 127, Notatka, 15.09.1970 r., Warszawa.
148  J. Eisler, op. cit.,, Warszawa 2006, s. 544.
149  AIPN BU, 01208/1399, k. 101, Wyciąg, 26.04.1968 r., Warszawa.
150  Ibidem, k. 57 – 59, „Nowiny i kurier”, 17.04.1968 r.



się kategoriami faszystowskiego myślenia, przypominającego sposób myślenia 
hitlerowskiego (...)” - konkludował Różański. Ponadto podsumowując swój wywód 
pułkownik stwierdził, że ZSRR czekał taki sam los, jak wszystkie wielkie mocarstwa - 
upadek151. W kwietniu 1969 r. wyłożył natomiast swoje spostrzeżenia dotyczące agresji 
wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację152. Oceniając agresję jednoznacznie 
negatywnie stwierdził, że ZSRR doprowadził do sytuacji, gdy przeciwko tej napaści 
wystąpili już nie tylko czechosłowaccy politycy, ale „jest to opór całego narodu”. 
W jego opinii „wojska radzieckie szły do tego kraju zdusić liberalizację, ale przegrali 
tę batalię [na poziomie wizerunkowo-politycznym - P.Sz.] nie tylko w Czechach, 
ale i  w  innych krajach” - powiedział były dyrektor. Podkreślił także całkowicie 
niekorzystną sytuację polityczną ZSRR. Wynikała ona tak z działań w Czechosłowacji, 
jak i również z  podejmowanych kroków antyżydowskich153.W maju 1969 r. oceniał 
także sytuację polityczną w Polsce. Uważał, że społeczeństwo nie było zainteresowane 
zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w 1969 r. Według niego wynikało to z list 
wyborczych, na których, w jego opinii zabrakło miejsca dla osób „sprawdzonych”154. 
Ponadto bardzo obojętnie podchodził do kwestii wystąpień studenckich w 1968 r.155 
W jego ocenie nie stanowili oni żadnej siły politycznej. Byli po prostu „studenteriadą”. 
Podobnych wypowiedzi Różańskiego SB nagromadziło znaczenie więcej. Dały one 
podstawę do założenia na niego, sprawy operacyjnej w dniu 28 czerwca 1969 r. 156

Oceniając pod koniec 1969 r. poszczególne wypowiedzi Różańskiego funkcjonariusze 
Wydziału III Departamentu III stwierdzili, że: „Figurant ze swoimi przekonaniami 
i zapatrywaniami nie wychodzi poza grono najbliższych kontaktów ze środowiska 
żydowskiego lub z nim związanego. Jednoznaczne wrogie stanowisko wobec polityki 
partii i rządu zajmuje fi gurant. W rozmowach prowadzonych przeważnie we własnym 
mieszkaniu z najbliższym gronem przyjaciół (…). Figurant systematycznie wysłuchuje 
audycji radia »Wolna Europa«, osobiście jak również wspólnie z odwiedzającymi go 
osobami, a następnie komentuje je odpowiednio wrogim zabarwieniu. Ponadto Figurant 
systematycznie czyta prasę codzienną i periodyki, dodając do wszystkich informacji 
problemowych odpowiednie komentarze”157. Działania te zostały uznane przez 
funkcjonariuszy SB za niegroźne dla panującego w Polsce ustroju. Niemniej podjęli oni 
jednocześnie decyzję, że należy go kontrolować m.in. poprzez podsłuchiwanie rozmów 
telefonicznych, przegląd korespondencji, sprawdzanie jego wypowiedzi w miejscu 
pracy czy też zbieranie informacji nt. najbliższych Różańskiego158.

Z początkiem stycznia 1970 r. SB ustaliło dane159 osób bliskich Różańskiemu, w tym 
m.in. jego żony, córki i zięcia, Bolesława Hirszczowicza, Stanisława Zarakowskiego 
a  także kilkunastu innych osób. Podjęto również kroki zmierzające do rozpoznania 
środowiska, którym pułkownik otaczał się w miejscu pracy. Ponadto złożono 

151  Ibidem, k. 62 - 64, Notatka, 15.09.1970 r., Warszawa.
152 Nt. interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji zob. szerz.: Ł. Kamiński, Wokół 

praskiej wiosny: Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, Warszawa 2004.
153  AIPN BU, 01208/1399, k. 65 – 67, Notatka służbowa, 16.04.1969 r.
154  Ibidem, k. 73, Notatka, 15.05.1969 r., Warszawa.
155  Nt. studenckich wystąpień w 1968 r. zob. szerz.: J. Eisler, op. cit., s. 396 – 461.
156 AIPN BU,01208/1399, k. 7, Wniosek o założenie kwestionariusza ewidencyjnego, 2.09.1970 r., 

Warszawa.
157   Ibidem, k. 12, Ocena uzyskanych informacji ws. krypt. „Wąsik” prowadzonej na osobę Różańskiego 

Józefa, 16.12.1969 r., Warszawa.
158  Ibidem, k. 13 – 16.
159 Data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, wyuczony i wykonywany wówczas zawód, 

niektóre szczegóły z życiorysu.
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wniosek o  uznanie Natana Frankiela – brata Izabelli osobą „niepożądaną w PRL160, 
a samego Różańskiego starano się uważnie obserwować. Uwadze SB nie uszedł choćby 
kilkutygodniowy wyjazd byłego dyrektora do sanatorium w Ciechocinku161. SB udało się 
ustalić kilka szczegółów z tamtego wyjazdu. Przepytując współlokatora Różańskiego 
z sanatoryjnego pokoju, funkcjonariusze dowiedzieli się, że były dyrektor praktycznie 
nie rozmawiał o polityce. Zdarzyło się to tylko raz, w rocznicę śmierci Bolesława Bieruta. 
Były pułkownik określił pierwszego przywódcę PZPR stwierdzeniem: „wspaniały 
człowiek”162. Nie rozumiał także dlaczego ówczesne władze zapomniały o „człowieku 
cieszącym się tak dużą sympatią w narodzie”163.

Do września 1970 r. SB, z różnym natężeniem otrzymywała donosy nt. różnych, 
nieprzychylnych władzy wypowiedzi Różańskiego. Ponadto uzyskano informację, że 
w tamtym czasie dość często spotykał się z Juliuszem Burginem164. Jest to informacja 
o tyle niepewna, bowiem w aktach Burgina z tamtego okresu o Różańskiem w ogóle nie 
wspominano. Niemniej 2 września 1970 r. postanowiono, że prowadzona przeciwko 
niemu sprawa operacyjna zostanie przekwalifi kowana na sprawę o niższej kategorii tj. 
na kwestionariusz ewidencyjny. Uznano zapewne, że Różański nie stanowił wówczas 
żadnego zagrożenia dla panującego w Polsce systemu, jednak należało go cały czas 
kontrolować, bowiem jak napisano: „W/w [Różański – P.Sz.] prowadzi wrogie dyskusje. 
Zajmuje zdecydowanie negatywny stosunek do partii i rządu. Utrzymuje bliskie kontakty 
ze środowiskiem żydowskim o poglądach syjonistycznych (…)165. 

W związku z podjętymi działania SB umieściła w otoczeniu Różańskiego trzech t.w.–
„Grota”, „Jedwaba” i „Lancerta”. Donosili oni o jego wypowiedziach i sytuacji życiowej. 
SB wiedziała, że pułkownik zaczął negować każdą decyzję rządzących wówczas 
Polską. Krytykował m.in. podpisanie układu o normalizacji stosunków pomiędzy 
Polską a RFN a także obchody setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina. Ponadto 
uznał uhonorowanie Breżniewa orderem z okazji dwudziestopięciolecia wyzwolenia 
Czechosłowacji za szczyt „cynizmu, bez wstydu i nietaktu”. Później stwierdził, że jeżeli 
Breżniew nie ograniczy wydatków na zbrojenie, ZSRR czekała gospodarcza klęska. 
Niekiedy, w swoich rozmowach wracał także do przeszłości. Szukając prawdopodobnie 
usprawiedliwienia dla swoich czynów, winą za „błędy i wypaczenia” okresu 
stalinowskiego obwinił wielu ważnych wówczas polityków i funkcjonariuszy166, w tym 
Jakuba Bermana, Antola Fejgina, Hilarego Minca i wieloletniego przeciwnika Józefa 
Światłę.

Pod koniec 1970 r. Różański zaczął podupadać na zdrowiu. Najpierw przeszedł 
operację woreczka żółciowego, a 13 listopada wyjechał do jednego z inowrocławskich 
sanatoriów. Ponadto miał jakieś, bliżej nieokreślone problemy w pracy167. Niemniej 
bardzo żywo interesował się polityką. Śledził dosyć intensywnie wydarzenia, które się 
wówczas rozgrywały na polskim Wybrzeżu. Miał je uznać, za najważniejsze wydarzenie 
w historii istnienia całego „bloku wschodniego”, od początku jego istnienia168. Ponadto 
negatywnie wypowiadał się nt. ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza169.

160  AIPN BU, 01208/1399, k. 93, Wniosek, 31.01.1970 r., Warszawa.
161    Ibidem, k. 107, Pismo do Naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW, 2.04.1970 r., Warszawa.
162    Różański był przez kilka lat bardzo zaufanym człowiekiem Bieruta.
163    AIPN BU, 01208/1399, k. 114, Notatka, 13.05.1970 r., Warszawa.
164    Ibidem, k. 120, Notatka, 24.07.1970 r., Warszawa.
165    Ibidem, k. 6 – 7, Wniosek o założenie kwestionariusze ewidencyjnego, 2.09.1970 r., Warszawa.
166    Ibidem, k. 128 – 131, Notatka dot. J. Różańskiego, 26.09.1970 r., Warszawa.
167    Ibidem, k. 135 - 136. Wyciąg z doniesienia tw. ps. „Lancert”, 12.11.1970 r., Warszawa.
168    Ibidem, k. 147, Wyciąg z doniesienia tw. ps. „Jedwab”, 20.05.1971 r., Warszawa.
169    Ibidem, k. 145, Wyciąg z doniesienia tw. „Lancert”, 3.04.1971 r., Warszawa.



Pod koniec 1971 r. Różański trafi ł do szpitala. Jego stan fi zyczny, z powodu choroby 
płuc był dosyć ciężki. Również psychicznie nie był w najlepszej formie. Tajnemu 
współpracownikowi ps. „Jedwab” żalił się, że wszyscy jego przyjaciele, z wyjątkiem 
Stanisława Wolańskiego i Zygfryda Szneka odwrócili się niego. „Wszyscy uznali, 
że Różański jest tak skompromitowany, że żadna odnowa nic mu nie pomoże” - 
relacjonował „Jedwab”170. Sam pułkownik powiedział kilka tygodni później: „Już się nie 
liczę na szachownicy - nie mogę być nawet pionkiem leżącym na szachownicy”171.

W listopadzie 1972 r. Różański przeszedł na emeryturę. Niemniej SB co jakiś czas 
otrzymywała informację od swoich informatorów o opiniach przez niego wygłaszanych. 
Poglądy byłego dyrektora na sytuację krajów komunistycznych nadal nacechowane 
były jednoznacznym negowaniem całości ich osiągnięć. Krytykował on sytuację 
gospodarczą Polski oraz sytuację ogólną ZSRR. Od czasu do czasu wracał również do 
historii. W rozmowie z t.w. „Grotem” Różański stwierdził, że „ucieczka Światły została 
zorganizowana przez wywiad radziecki, który w ten sposób miał spełnić »określone« 
zapotrzebowanie polityczne władz radzieckich po śmierci Stalina”. Opinię tę pułkownik 
zbudował na tzw. „autorytatywnym źródle”172.

Prawdopodobnie w 1974 r. Różański podjął decyzję o napisaniu pamiętników, które 
planował wydać na Zachodzie. Miały one przedstawiać najważniejsze wydarzenia z lat 
1944 - 1970, w tym np. sprawę pogromu kieleckiego. Pułkownik miał przedstawić całą 
akcję jako „intryga, mająca na celu odwrócenie uwagi od innych ważnych zagadnień”173. 
Gdy tylko SB weszła w posiadanie tej informacji, funkcjonariusze Wydziału III podjęli 
decyzję o interwencji. Postanowiono sprawdzić na jakim etapie pisania znajduje się 
przygotowywany pamiętnik, a także kto go czytał. Postanowiono także przeprowadzić 
z nim rozmowę ostrzegawczą dotyczącą jego literackiej działalności174. 

Czy przygotowane posunięcia zostały zrealizowane? Wydaje się, że tak. Różański nie 
wydał bowiem żadnego pamiętnika. Co więcej, wydaje się, że pomysł na przygotowanie 
wspomnień dopiero raczkował. W dokumentach osobistych pułkownika, które znajdują 
się obecnie w rękach prywatnych odnalazłem jeden zeszyt. Zapiski, które zostały tam 
sporządzone sugerują, iż Różański przypominał sobie pewne wydarzenia. Teksty te nie 
mają jednak jakiejś zwartej formy. Są one dość wyrywkowe i dotyczą kilku kwestii z lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych XX w.

W kolejnych latach SB prawdopodobnie zaprzestała inwigilowania Różańskiego. 
Może świadczyć o tym fakt, iż dokumenty SB ze sprawy nr 48144/II zostały w pewnej 
części zniszczone w 1983 r.175 Tym samym brakuje wiarygodnych dokumentów, który 
pomogły skonstruować ostatnie sześć lat biografi i Różańskiego. Wiadomym jest tylko, 
że pod koniec życia w latach 1980 – 1981 r. rozmawiał z Barbarą Fijałkowską176. Zmarł 
21 sierpnia 1981 r.177

5.   Wnioski
Reasumując pragnę podkreślić, że na przełomie lat sześćdziesiątych 

170    Ibidem, k. 153, Wyciąg z notatki ze spotkania z tw. „Jedwab”, 3.12.1971 r., Warszawa.
171    Ibidem, k. 155, Wyciąg z notatki ze spotkania z tw. „Jedwab”, 18.01.1972 r., Warszawa.
172   Ibidem, k. 156 – 159, Notatka ze spotkania z t.w. „Grot”, 2.10.1973 r., Warszawa.
173   Ibidem, k. 160, Wyciąg z doniesienia „Jedwab”, 2.09.1974 r., Warszawa.
174   Ibidem, k. 161 – 162, Plan przedsięwzięć operacyjnych w stosunku do J. Różańskiego w związku 

z planowaną rozmową ostrzegawczą, 3.09.1974 r., Warszawa.
175   Ibidem, k. 177, Notatka, 12.09.1983 r., Warszawa.
176   List Barbary Fijałkowskiej, „Karta” 2001, nr 32, s. 146 – 147.
177   http://cemetery.jewish.org.pl/id_40420/info/_J%C3%B3zef_R%C3%B3%C5%BCa%C5%84ski.

html, odczyt z dn. 1.02.2018 r.
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i  siedemdziesiątych XX w. Polska Ludowa była państwem co najmniej autorytarnym 
a  według niektórych historyków krajem totalitarnym, w którym nikt nie mógł czuć 
się bezpiecznie. Z tego powodu na przełomie kilkudziesięciu lat istnienia tego tworu 
atakowano i starano się zniszczyć różne grupy społeczne, organizacje, kręgi towarzyskie, 
itd., wykorzystując do tego różnego rodzaju metody, środki i zjawiska.

Przedstawieni w artykule byli funkcjonariusze aparatu represji żydowskiego 
pochodzenia, pomimo że byli dla ekip Gomułki i Gierka zupełnie niegroźni, zostali objęci 
„nadzorem” przez Wydział III Departamentu III MSW. Spowodowane to było przede 
wszystkim ich pochodzeniem oraz działalnością. 

Burginowi zarzucono początkowo niegospodarność i utrzymywanie kontaktów 
z  niepożądanymi osobami. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX w., podobnie jak 
w przypadku Różańskiego, oskarżono go o syjonizm. Był to główny powód rozpoczęcia 
przez SB działań operacyjnych, tak w przypadku Burgina, jak i Różańskiego. Komara, 
będącego faktyczną legendą ruchu komunistycznego, zamierzano początkowo wplątać 
w rzekomy spisek, który miał na celu obalenie władzy. Cały plan zakończył się jednak 
całkowitym niepowodzeniem. Po upadku tej koncepcji nadal go inwigilowano, co było 
pokłosiem jego pochodzenia.

W tej sytuacji wszyscy trzej byli funkcjonariusze przekonali się po raz kolejny, że 
system, który tworzyli i któremu wiernie służyli przez kilkadziesiąt lat nie tolerował 
jakichkolwiek odstępstw od linii politycznej, wyznaczonej przez kierownictwo PZPR.
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pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945–1990 



(Kraków 2014); albumu (z Robertem Ciupą) Szpiegowski arsenał bezpieki. Obserwacja, 
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Marzec 1968, którego piêædziesi¹t¹ rocznicê obchodzimy w tym roku 

(2018)  to  wa¿na data w historii oporu spo³ecznego przeciwko komunistycznej 
dyktaturze w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Studenci, inteligencja i 
robotnicy (udzia³ tych ostatnich w protestach by³ znacznie wiêkszy ni¿ uwa¿ano przez 
d³ugie lata) wyst¹pili przeciwko systemowi totalitarnemu, ³amaniu praw cz³owieka i 
praw narodu, t³amszeniu kultury polskiej, niszczeniu resztek autonomii szkó³ 
wy¿szych. Prezentowane tutaj teksty dotycz¹ ró¿nych zagadnieñ zwi¹zanych z Marcem 
1968 r., zosta³y te¿ napisane przez osoby z ró¿nych oœrodków naukowych w ca³ej Polsce.  
Ich autorzy wykorzystuj¹ nie tylko archiwa Instytutu Pamiêci Narodowej,  akta 
administracyjne, PZPR  oraz pochodz¹ce z archiwów uczelnianych i koœcielnych, ale 
tak¿e interesuj¹ce relacje œwiadków i uczestników zdarzeñ. St¹d liczne nowe ustalenia, 
które wynikaj¹ z ich tekstów, wzbogacaj¹ce nasz¹ wiedzê o tamtych dniach. Mamy 
nadziejê, ¿e wzbudz¹ one zainteresowanie nie tylko zawodowych historyków, ale tak¿e 
pasjonatów historii, m³odzie¿y szkolnej i studentów. 
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