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Katarzyna Konieczka                                                                                  17.12.2018 

 

Odpowied ź Katarzyny Konieczki na komentarz Pana Tadeusza Bie nia dot. 
prezentacji K. Konieczki podczas Konferencji Naukow ej „Marzec 1968 w 
Gdańsku” na Politechnice Gda ńskiej w dniu 12.03.2018.                                 
Dot.: Ksi ążka „Marzec 1968 na Politechnice Gda ńskiej oczami uczestników” 
red. Katarzyna Konieczka, IPN, Gda ńsk-Warszawa, 2018 

 

Dziękuję Panu Tadeuszowi Bieniowi za komentarz. Aby nie prowadzić dyskusji o 
publikacji, która jeszcze nie została wydrukowana, zdecydowalam się odczekać z 
przygotowaniem mojej odpowiedzi do czasu ukazania się Książki drukiem.  

 

Tadeusz Bie ń (TB): Wywołany z nazwiska przez Panią Katarzynę Konieczkę w 
prezentacji przygotowanej do druku przez IPN Oddział w Gdańsku książki pt 
„Marzec 1968 na Politechnice Gda ńskiej – oczami uczestników”, muszę 
przekazać następujące informacje. 

Odpowiedź Katarzyny Konieczki (KK) : Podczas mojej prezentacji przedstawiłam 
proces powstawania naszej Książki oraz starałam się wymienić nazwiska wszystkich 
osób, które brały w nim w udział (w sumie ok. czterdziestu osób). W tym kontekście 
padło również nazwisko p.Tadeusza Bienia. 

 

TB:  Rzeczywiście, od pierwszych dni prac nad książką byłem członkiem Zespołu 
Redakcyjnego. W ostatniej fazie prac wycofałem jednak swój udział [...]  

KK:  Pan T. Bień wycofał się z Zespołu Autorskiego w pierwszych dniach kwietnia 
2017. Prace redakcyjne naszego Zespołu Autorskiego nad Książką trwały do lutego 
2018 włącznie, przy czym intensywność prac osiągnęła apogeum podczas ostatniego 
roku, a zwłaszcza ostatnich miesięcy prac. Trudno zatem zgodzić się z tezą, że 
p.Bień wycofał swój udział w ostatniej fazie prac nad Książką. 

 

TB:  [...] wycofałem jednak swój udział, gdyż Pani Redaktor zablokowała włączenie 
do publikacji wspomnień wielu znaczących uczestników tamtych wydarzeń, gdyż 
wprowadziła pozamerytoryczną, w pewnym stopniu ideologiczną cenzurę nie tylko 
dostarczonych tekstów, ale i ich autorów [...] 

KK : Jedynym powodem niewłączenia do Książki części relacji dostarczonych przez 
p. T. Bienia było nierespektowanie przez p. Bienia organizacyjnych zasad współpracy 
obowiązujących w naszym zespole. Konkretnie były to m.in.: przekroczenie 
ostatecznego terminu dostarczenia nowych tekstów oraz nieprzestrzeganie 
organizacyjnych wytycznych dot. sposobu przekazania nowych tekstów. Jedna z 
relacji została wyłączona z manuskryptu w drodze głosowania w Zespole 
Redakcyjnym – przyczyna tej dezyzji jest znana całemu Zespołowi Autorskiemu. 
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Sytuacja na przełomie marzec / kwiecień 2017 przedstawiała się następująco: 
Ostateczny termin dostarczenia nowych relacji wyznaczony byl na 10.03.2017. Pan 
T. Bień dostarczył nowe teksty z ok. 3-tygodniowym opóźnieniem. Manuskrypt 
Książki miał zostać przekazany Wydawcy do dnia 11.04.2017. 

Przyjęcie przeze mnie nowych tesktów dostarczonych przez p.T. Bienia na kilka dni 
przed przekazaniem manuskryptu Książki Wydawcy, byloby jednoznaczne z 
przekazaniem Wydawcy niedopracowanego i źle zredagowanego manuskryptu. Nie 
moglam na to pozwolić, ponieważ przedstawiając Wydawcy źle zredagowany 
manuskrypt utraciłabym wiarygodność jako Redaktor i „manager” projektu, co 
najpradopodobniej skończyłoby się rezygnacją Wydawcy ze współpracy z nami. Na 
takie ryzyko nie mogłam w żaden sposób narazić projektu, nad którym przez 3 lata 
pracował ponad 30-osobowy zespół autorów (dot. stanu z kwietnia 2017). 

Jeszcze jedna istotna sprawa: ważną cechą naszej Książki jest wewnętrzna autorska 
samorecenzja. Oznacza to, że na każdym etapie powstawania Książki każdy z 
autorów (dot. Zespołu Redakcyjnego) miał wgląd i możliwość krytycznej recenzji 
wszystkich tekstów pozostałych autorów. Pan T. Bień dostarczył dużą ilość nowego 
tekstu na kilka dni przed oddaniem manuskryptu Wydawcy. Włączenie tego materiału 
do Książki, poddanie go procesowi wewnętrznej międzyautorskiej samorecenzji oraz 
wypracowanie ostatecznej wersji tekstu, będącej do zaakceptowania przez wszystkie 
strony dyskutujące sporne kwestie było zadaniem niemożliwym do wykonania w 
czasie kilku dni, a tyle czasu mieliśmy na przekazanie manuskryptu Wydawcy.  

Dalsze szczegóły dot. okoliczności powstawania Książki oraz procedur pracy nad jej 
tekstem zostały opisane w „Przedmowie” mojego autorstwa na str. 10-11 Książki. 

 

TB: Do manuskryptu włączyłem pozyskane osobiście relacje i wspomnienia 25 
uczestników. W tekscie przekazanym do recenzji przez IPN pominięto wspomnienia 
20 z nich. Poźniej, po protestacyjnym wycofaniu wspomnień przez trzy osoby, zostaly 
do tekstu właczone wspomienia kilku, pierwotnie pominiętych autorów.  

KK : W Książce znajduje się w sumie 11 relacji autorskich dostarczonych przez p. 
Bienia. Wszystkie te osoby wymienione są w „Przedmowie” Książki (str.11). 

Relacje dostarczone przez p. Bienia w sposób, który nie respektował znanych 
wszystkim organizacyjmych zasad współpracy w naszym zespole (p. wyżej), nie 
zostały włączone do Książki. Jedna relacja została wyłączona z manuskryptu w 
drodze głosowania (p. wyżej). Kilka tygodni po wycofaniu sie p. Bienia z projektu, z 
udziału w nim zrezygnowały dwie inne osoby. 

Pośród relacji dostarczonych przez p. Bienia w sposób nie respektujący 
ostatecznego terminu dostarczania nowych relacji (czyli po 10.03.2017), znalazły się 
relacje osób, które następnie skontaktowały się ze mną, sygnalizując chęć wzięcia 
udziału w naszym projekcie. Relacje tych osób zostały włączone do manuskryptu 
podczas nieplanowanego wcześniej okna czasowego, które otrzymaliśmy od 
Wydawcy w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac 
redakcyjnych związanych z wycofaniem się z projektu p. T. Bienia. Relacje tych osób 
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mieszczą się we wspomnianej powyżej liczbie 11 relacji dostarczonych przez p. 
Bienia do Książki.  

TB: Uważam, że publikacja związana z 50 rocznicą tamtego Marca powinna 
maksywalnie wiernie i obiektywnie przedstawić przebieg wydarzeń.  

KK : Nasz 35-osobowy Zespól Autorski dołożył wszelkich starań, aby sprostać temu 
zadaniu. Dzięki wspomnianej wyżej koncepcji wenątrzautorskiej samorecenzji tekstu 
oraz możliwości krytycznej dyskusji wszystkich pojawiających sie kwestii spornych, 
finalny tekst Ksiażki jest wypadkową tego, jak wydarzenia te postrzega 
kilkudziesięcioosobowy zespół autorski, a nie pojedyncza osoba. 

 

TB: [...] 50. rocznica Marca’68 nie powinna być okazją do pisania „bajek” o tamtych 
dniach [...];   W obecnym kształcie manuskrypt jest częściowo nierzetelny, w 
pewnych fragmentach przedstawia obraz falszywy [...]. 

KK : Nasza Książka jest publikacją, która w procesie przygotowań do druku przeszła 
profesjonalną korektę redaktora naukowego oraz była recenzowana przez 
neutralnych recenzentów – historyków specjalizujących się w temacie najnowszej 
historii Polski. Podczas prac nad Książką wszystkie teksty bez wyjątku poddawane 
były na bieżąco krytycznej wewnętrznej recenzji Zespołu Redakcyjnego i 
Autorskiego. Kryteria włączania poszczególnych fragmentów tekstów do 
manuskryptu Książki opisane zostały szczegółowo opisane w „Przedmowie” na 
stronach 10-11 Książki. 

Ze względu na to, że przedstawiona powyżej wypowiedź p. Bienia jest mało 
precyzyjna, zwracam się z prośbą do p. Tadeusza Bienia, aby wskazał konkretne 
fragmenty Ksiażki, które wg niego są, cytuję: „bajkami”, są „nierzetelne” lub  
„przedstawiają obraz falszywy” albo sa niezgodne z „udokumentowaną wiedzą o 
rzeczywistym stanie rzeczy”.  

Nadmienię tutaj, że na stronach 56-57 Książki przytoczone są 2 wykluczające się 
relacje dotyczące tego samego zdarzenia. Jest oczywistym, że tylko jedna z tych 
relacji może być prawdziwa. Aby jednak możliwie zachować obiektywność i 
autorytarnie nie decydować, która z tych relacji jest „prawdziwa”, a która „fałszywa”, 
w Książce zostały zamieszczone obie relacje.  

 

TB: Kuriozalne jest np. wykreślenie z manuskryptu znaczącego fragmentu tekstu, 
będacego wprost cytatem dokumetu uzyskanego z IPN [...] 

KK : Dokumenty IPN zostały opublikowane w tomie „Marzec 1968 na Politechnice 
Gdańskiej w dokumentach”. P. Abryszeński, D. Gucewicz. INP. Gańsk-Warszawa 
2018. 

 

Z poważaniem 

Katarzyna Konieczka 


