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Tadeusz Bień 

 

 

Uwagi do dokonanej przez Panią Katarzynę Konieczki prezentacji, w części panelowej 

Konferencji Naukowej MARZEC 1968 W GDAŃSKU Politechnika Gdańska - 12 marca 

2018 r., dotyczącej przygotowanego wraz z IPN Oddział w Gdańsku, wydania książki pt. 

„Marzec’1968 na Politechnice Gdańskiej – oczami uczestników” 

 

Wywołany z nazwiska przez Panią Katarzynę Konieczkę w prezentacji przygotowanej 

do druku przez IPN Oddział w Gdańsku książki pt. „Marzec’1968 na Politechnice Gdańskiej 

– oczami uczestników”, muszę przekazać następujące informacje. 

Rzeczywiście, od pierwszych dni prac nad książką byłem członkiem Zespołu Redakcyjnego. 

W ostatniej fazie prac 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, gdyż niektóre wspomnienia zaprezentowane zostały 

w innym kontekście, niż dla jakiego były pozyskane. 

Uważam, że publikacja związana z 50. rocznicą tamtego Marca powinna maksymalnie 

wiernie i obiektywnie przedstawić przebieg wydarzeń. Myślę, że 50. rocznica Marca’68 nie 

powinna być okazją do pisania „bajek” o tamtych dniach. Do manuskryptu włączyłem 

pozyskane osobiście relacje i wspomnienia 25 uczestników. W tekście przekazanym 

do recenzji przez IPN pominięto wspomnienia 20 z nich. Później, po protestacyjnym 

wycofaniu wspomnień przez trzy osoby, zostały do teksu włączone wspomnienia kilku, 

pierwotnie pominiętych autorów. 

W obecnym kształcie manuskrypt jest częściowo nierzetelny, w pewnych fragmentach 

przedstawia obraz fałszywy, jego powstanie pozostaje w sprzeczności z mottem, 

zamieszczonym na rewersie strony tytułowej: 

„MY POWINNIŚMYZ SOBĄ ŁĄCZYĆ SIĘ I ZNOSIĆ; 

INACZEJ, ROZDZIELENI, WSZYSCY ZGINIEM MARNIE“ 

[Adam Mickiewicz, „Dziady“ część III]. 

Nie byłoby w tym nic zdrożnego – wspominanie przeszłości jest przecież zawsze obarczone 

subiektywizmem i fragmentarycznym zapamiętaniem wydarzenia – gdybyśmy już nie 
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posiadali aktualnej, udokumentowanej wiedzy o rzeczywistym stanie rzeczy. Kuriozalne jest 

np. wykreślenie z manuskryptu znaczącego fragment tekstu, będącego wprost cytatem 

dokumentu uzyskanego z IPN, chyba tylko dlatego, że podważał on tezę o pełnej 

konspiracyjności działania grupy uczestników protestu oraz uporczywe powielanie kłamstwa, 

że Stanisław Kociołek „uciekał” z Gmachu Politechniki podziemnym kanałem 

ciepłowniczym. 

Na początku października 2017 r. złożyłem w Gdańskim Oddziale IPN pismo, w którym 

przedstawiłem przebieg prac nad manuskryptem i konkretne do niego uwagi. Do dziś nie ma 

na nie żadnej reakcji ze strony Instytucji, mającej z założenia czuwać nad rzetelnością opisu 

minionych wydarzeń. 

Tekst wspomnianego pisma do IPN oraz tekst „dzikiego manuskryptu” ww. książki (jak go 

nazwała Pani Katarzyna Konieczka) przekazuję do zbioru materiałów naszej Konferencji. 

Dziki manuskrypt zawiera również wspomnienia autorów pominiętych oraz autorów, którzy 

w ramach protestu zrezygnowali z udziału w projekcie.------------ 

 

 

Gdańsk, 12 marca 2018 r. 


