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List otwarty do Kolegi Romana Gąsiorowskiego w związku z Jego wystąpieniem 

w części panelowej Konferencji Naukowej MARZEC 1968 W GDAŃSKU 

Politechnika Gdańska - 12 marca 2018 r. 

 

Kolego Romanie!  

Na Konferencji Naukowej MARZEC 1968 W GDAŃSKU na Politechnice Gdańskiej w dniu 

12 marca 2018 r. zabrałeś głos komentując opis mojego wystąpienia, przywołany 

w prezentacji dot. przebiegu wiecu studentów PG w dniu 12 marca 1968 r. 

Powiedziałeś (cytuję całość wypowiedzi dosłownie, by nie narazić się na zarzut zmiany 

jej kontekstu): 

„Ja wiem, rozmawiamy 50 lat później. Pamięć ludzka jest zawodna. Jak już tu, wiadomo! 

Być może i moje wspomnienie jest obciążone zawodnością. Tym niemniej jestem 

przekonany co do pierwszej wypowiedzi kolegi Tadeusza Bienia o jego wystąpieniu, 

początek tego co on powiedział wtedy, że nie po to się tutaj zebraliśmy żeby wysłuchać 

[Kociołka – przypis TB]. Ale cała dalsza część tego co tu zaprezentował, ostro antypartyjno, 

anty…? Takiej nie powiedział wtedy!”  

Dosyć to chaotyczne! Mówisz – upraszczając: „nie pamiętam co tam było, ale pamiętam, 

że tego nie było”. 

Otóż ja pamiętam dobrze o czym wtedy mówiłem. Opisałem to wiele lat temu w Piśmie PG 

nr 10/2010 a następnie powtórzyłem w manuskrypcie książki pt. „Marzec 1968 

na Politechnice Gdańskiej – oczami uczestników”, redagowanej pod kierownictwem Pani 

Katarzyny Konieczki przy m.in. Twoim udziale. Napisane jest tam tak: 

„Tadeusz Bień: … Też chwilę się zawahałem, nim podbiegłem do Krzysztofa i chwyciłem 

za mikrofon. Zaczynam mówić nieprzygotowany. Wyrażam sprzeciw wobec słów 

wypowiedzianych przez St. Kociołka. Mówię, że nie po to się tu zebraliśmy by wysłuchiwać 



jego obraźliwych dla studentów twierdzeń, że władze państwowe lekceważą i okłamują 

społeczeństwo, że młodzież akademicka nie jest antysocjalistyczna, że musimy mieć 

możliwość wypowiadania się krytycznie również o sposobie rządzenia państwem, że nie 

możemy milczeć, gdy „warunki życia naszych rodziców są coraz trudniejsze”, 

że ze społeczeństwem należy rozmawiać, a nie siłą tłumić uzasadnione protesty, wreszcie 

że powinniśmy przyjąć rezolucję z wyrazami poparcia dla protestu studentów Warszawy. Tak 

to częściowo w skrócie, częściowo dosłownie zapamiętałem.” 

Poniżej jest Twój komentarz do odnośnego fragmentu: 

„Roman Gąsiorowski: To przemówienie było takie bardziej odważne, niż wszystko, co do tej 

pory zostało tam powiedziane”. 

Zatem co jest bliższe prawdy? To co wtedy napisałeś, czy to co teraz (w jakim celu?) 

powiedziałeś?  
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