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Odpowiedź na list otwarty kol. Tadeusza Bienia skierowany do mnie w dniu 09.05.2018 / 
Dotyczy mojej wypowiedzi podczas dyskusji panelowej na Konferencji Naukowej „Marzec 
1968 W GDAŃSKU” w dniu 12 marca 2018 
 
 
 
Kolego Tadeuszu, 
 
 

Moja wypowiedź na Konferencji Naukowej MARZEC 1968 W GDAŃSKU na 
Politechnice Gdańskiej w dniu 12 marca 1918 nie była wcześniej przygotowana, więc Twój 
komentarz, że nie jest może najzgrabniej sformułowana, jest nie na miejscu. 

Moja pamięć może być zawodna, ale jak sądzę i Twoja również. Ty tę drugą 
ewentualność wykluczasz. Nie wiem dlaczego. 
Chociaż po 50 latach nie pamiętam dokładnie wszystkiego, co mówiłeś podczas wiecu 
12.03.1968, zapamiętałem jednak Twoje słowa „nie spotkaliśmy się tylko po to żeby 
wysłuchać przemówienia St. Kociołka”. Do tego momentu jesteśmy zgodni. Dalsza część 
Twojej ówczesnej wypowiedzi z całą pewnością nie była tak ostro antypartyjna, jak to 
przedstawiłeś na Konferencji. Możemy się spierać słowo przeciw słowu. Być może inni 
uczestnicy wiecu lepiej pamiętają, co kto dokładnie wówczas mówił. Dalszy przebieg 
wypadków przeczy jednak Twojej wersji. Bohaterami wiecu byli Andrzej Biernaś i Ryszard 
Konieczka, którzy mieli naprawdę odważne i ostre przemówienia. Ponieśli też największe 
konsekwencje swoich wystąpień i dalszej działalności. Gdyby Twoja wersja była 
prawdziwa, znalazłbyś się w ich gronie z poważniejszymi konsekwencjami niż te, które Cię 
spotkały. 

Moje stwierdzenie, że Twoje wystąpienie podczas wiecu było nieco odważniejsze 
niż osób, które przemawiały przed Tobą, wcale nie znaczy, że było takie, jak to teraz 
przedstawiasz. Uważam, że moje dwie wypowiedzi, na które się powołujesz, wcale nie są 
sprzeczne. 
Przedstawianie siebie w roli dzielnego antykomunisty, wtedy w 1968 roku, jest mocno 
wątpliwe. Nikt z nas nie miał wtedy aż tak radykalnych poglądów. Dobrze o tym wiesz. 
Na pewno w roku 1968 nie było miejsca na prezentowanie jawnie antysocjalistycznych 
poglądów, bez bardzo poważnych konsekwencji. Ty takich nie doświadczyłeś. 

Ukazała się już drukiem książka „MARZEC 1968 NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ 
W DOKUMENTACH” wstęp i opracowanie P. Abryszeński i D. Gucewicz, Gdańsk-
Warszawa, 2018. Rzut oka na indeks osób na końcu książki i częstotliwość występowania 
poszczególnych osób w tych dokumentach, daje pewien obraz, jak ważną rolę 
poszczególne osoby wtedy odegrały. 
 

Przyjmuję jako właściwą datę Twojego listu otwartego do mnie na dzień, w którym 
go otrzymałem tj. 9.05.2018, a nie tę, jaką na nim podałeś, tj. 28.03.2018. 
 
 
Z poważaniem 
Roman Gąsiorowski 


