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Tadeusz Bień 

 

Materiał do prezentacji w dniu 12.03.2018 r., podczas debaty panelowej 

na Konferencji Naukowej pt. MARZEC 1968 W GDAŃSKU 

 

Temat: WIEC NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ W DNIU 12 MARCA 

1968 R. 

 

W marcu 1968, gdy byłem już dyplomantem Wydziału Mechanicznego Technologicznego, 

a równocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego Uczelnianego Parlamentu Zrzeszenia 

Studentów Polskich Politechniki Gdańskiej (KW UP ZSP) oraz przewodniczącym Komitetu 

Organizacyjnego III Ogólnopolskiego Seminarium Studentów i Młodych Inżynierów 

Mechaników Technologów w aktywny tryb mego studenckiego życia weszła polityka, 

i to w sposób niezamierzony. 

Nie było wtedy wprawdzie Internetu, ale wiadomości: 

 o wydarzeniach w Warszawie, związanych z wystawieniem „Dziadów” 

wg A. Mickiewicza na scenie Teatru Narodowego, a następnie zdjęciem – decyzją 

polityczną – sztuki ze sceny, 

 o związanym z tym wydarzeniem protestem Oddziału Warszawskiego Związku Literatów 

Polskich z lutego 1968 r., 

 o brutalnym stłumieniu odnośnych protestów warszawskich studentów, 

szybko rozeszły się po Kraju i były przedmiotem codziennych rozmów w środowisku 

akademickim PG, w tym także wśród tzw. aktywu ZSP. 

Szczególnie wrażliwi, co zrozumiałe, okazaliśmy się na polityczne represje wobec studentów 

Warszawy, protestujących w związku z ww. wydarzeniami. 

Może 10, a może 11 marca, jako jeden z wielu, uczestniczyłem w spotkaniu grupy studentów 

PG z dwoma studentami Politechniki Warszawskiej, znajomymi z akademickich, 

turystycznych rajdów górskich. Zjawili się oni w Gdańsku z treścią rezolucji przyjętej 

8 marca 1968 r. podczas wiecu na Uniwersytecie Warszawskim, a może też tej, przyjętej 

dzień później na Politechnice Warszawskiej. Dziś tych szczegółów nie pamiętam. Koledzy 

opowiadali o brutalnej interwencji Milicji Obywatelskiej wobec uczestników studenckich 
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wieców i ulicznych demonstracji w Warszawie. Co do słuszności wystąpień studentów 

wątpliwości nie mieliśmy. W sytuacji prawie powszechnego wówczas przekonania 

o politycznym i gospodarczym uzależnieniu Polski od Rosji (ZSRR), protesty społeczne 

uważaliśmy za wyraz patriotyzmu, za manifestację niezależności ducha Narodu. Taki był nasz 

młodzieżowy, mickiewiczowski, romantyczny patriotyzm. Przecież w naszym, trójmiejskim 

środowisku akademickim, i nie tylko akademickim, nie było zorganizowanych grup 

kontestacyjno-opozycyjnych w rodzaju warszawskich „Komandosów”.  

W zakresie politycznego zorganizowania, jak to trafnie określił Kol. Stefan Gomowski 

w swych wspomnieniach, przywołanych w 2008 r. w jednej z publikacji, byliśmy zupełnie 

zieloni, choć w wyrażanych indywidualnie poglądach najczęściej dalecy od oficjalnej linii 

politycznej rządzących PRL-em. Coraz liczniejsze były w tamtych dniach głosy o potrzebie 

zorganizowania na PG wiecu solidarnościowego ze studentami Warszawy. Szczególnie 

wyraźnie słychać je było podobno w domach studenckich; potwierdzam, w moim, tj. DS 

PG nr 10, na pewno tak. 

Tutaj 11 marca, w godzinach popołudniowych, w Klubie „ARTEMA”, odbyło się spotkanie 

przedstawicieli KW UP ZSP, w którym uczestniczyli nie tylko mieszkańcy tego akademika, 

ale także koledzy z sąsiednich DS-ów. Jeśli dobrze pamiętam był także ktoś z Władz Uczelni 

oraz z Kierownictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego. 

Studenci z akademików mówili o potrzebie niezwłocznego zwołania wiecu dla poparcia 

Warszawy, studenci z władz ZSP o potrzebie powściągliwości i rozwagi oraz poczekania 

na oficjalne stanowisko Rady Naczelnej ZSP. Konsensusu nie osiągnęliśmy i tak zakończono 

oficjalne spotkanie. Zostało jednak w Klubie kilkanaście dyskutujących nadal osób, głównie 

mieszkańców DS nr 10. Byli to m.in. Stefan Gomowski, Edward Reszka, Wojciech Śliwa, 

Witold Janka, Bolesław Konieczny, Bazyli Kominow i piszący te zdania. Wyżej wymienieni 

to ówcześni dyplomanci Wydziału MT. W pewnym momencie zwróciłem się do kolegów 

ze stwierdzeniem, że musimy okazać solidarność ze studentami Warszawy.  

Stefan Gomowski zawołał: „Chłopaki, jeśli nie poprzemy Warszawy, to ze wstydu nie 

będziemy mogli pokazać się na rajdach!” 

Podzielili ten pogląd pozostali koledzy, uczestniczący w naradzie. 

Bardzo późnym wieczorem, a właściwie w już w nocy, zapada spontanicznie decyzja: jutro, 

tj. 12 marca, organizujemy w holu Gmachu Głównego WIEC SOLIDARNOŚCI ZE 

STUDENTAMI WARSZAWY. Początek wiecu wyznaczyliśmy chyba na godz. 10:00. 
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Grupę inicjatywną tworzyło kilku kolegów, studiujących na jednym wydziale, przyjaźniących 

się, mieszkających w jednym akademiku, aktywnych wcześniej w organizowaniu życia 

akademickiego. Z informacją o takiej decyzji Koledzy udali się do znajomych w sąsiednich 

akademikach.  

Kilku zaprzyjaźnionych Architektów (m.in. Waldek Michałowski) wykonało w nocy, 

odręcznie, ok. 25 plakatów, które rano rozmieszczamy na drzwiach poszczególnych 

akademików i na głównych szlakach wiodących do Uczelni. Sam (nie będę ukrywał, 

że z uczuciem popełniania „czynu politycznie przestępczego” i zwykłego strachu), przypinam 

kilka plakatów w ważniejszych punktach Uczelni, w tym przy Bratniaku.  

Co było na plakatach? Jeśli dobrze pamiętam było tylko hasło: „Wiec Solidarności 

ze studentami Warszawy”, godzina rozpoczęcia (chyba 10:00), wskazanie hollu Gmachu 

Głównego PG jako miejsca spotkania i bezimienny podpis: „Organizatorzy”.  

Gdy po „akcji plakatowania” dotarłem do siedziby KW UP ZSP w Bratniaku, by osobiście 

powiadomić „Szefów ZSP” o sytuacji stworzonej już przez naszą grupę dowiedziałem się, 

że zaraz rozpocznie się, zwołane w trybie nadzwyczajnym posiedzenie KW UP ZSP, 

a zwołany przez nas bez wiedzy i zgody Władz Uczelni wiec, będzie legalnym spotkaniem 

ze Stanisławem Kociołkiem, I sekretarzem KW PZPR w Gdańsku. W trakcie posiedzenia 

dowiadujemy się też o rannej wizycie przedstawicieli Władz Uczelni i przedstawicieli KW 

UP ZSP w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Gdańsku, której wynikiem jest zgoda 

na zorganizowanie na PG takiego spotkania ze studentami. Sekretarz ma wyjaśnić sytuację 

społeczno-polityczną w Kraju, przy czym wystąpień studenckich nie będzie. 

Informacja, że podczas spotkania przewidziane jest tylko wystąpienie St. Kociołka, wywołała 

mój sprzeciw. Oświadczyłem, że wiec zwołali studenci w celu wyrażenia solidarności 

z Warszawą, zatem powinna zostać przyjęta na nim stosowna rezolucja. Rozpoczęła się 

dyskusja. Ścierają się poglądy, rodzą różne koncepcje, podejmowane są nieudane próby 

sporządzenia tekstu oświadczenia lub rezolucji. Czas upływa szybko i trzeba się przenieść 

do Gmachu Głównego PG, gdzie w holu, już od godziny, na zapowiedziany wiec, zbiera się 

brać studencka.  

W marcu 2010 r., w jednej z gazet Wybrzeża zamieszczono informację, że 12 marca 1968 r. 

studenci PG zostali przymuszeni do udziału w wiecu. To jakaś nowa nieprawda o tamtych 

dniach. 

Posiedzenie Komitetu kończymy, nie wiedząc, co zamierza powiedzieć St. Kociołek i nie 

mając projektu rezolucji. W ostatniej chwili pod moim adresem pada sugestia Marszałka UP 

ZSP Krzysztofa Kotarskiego:  
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„Gdyby zaszła potrzeba, to może ty coś powiesz? Tylko pamiętaj, spokojnie!”  

Może powiem? Ale co? Nie miałem żadnych uporządkowanych przemyśleń i zupełnie nie 

widziałem się w takiej roli.  

Dotarliśmy do Gmachu Głównego PG. Na podeście (antresoli) przed obecną Salą Senatu, 

wokół ustawionego tam mikrofonu, nad głowami zebranej w hollu rzeszy studentów 

i zapewne licznej grupy pracowników Uczelni, zebrał się krąg złożony z przedstawicieli 

Władz Uczelni i członków KW UP ZSP. Na parterze holu oraz w przyległych korytarzach 

rozstawiono kolumny głośnikowe. 

Po chwili oczekiwania do mikrofonu podchodzi Stanisław Kociołek. Po krótkim powitaniu 

przez Krzysztofa Kotarskiego zaczyna przemówienie. Niewiele wyjaśnia. Na początku 

poinformował krótko o pracach rządu i władz PZPR, czego zgromadzeni wysłuchali z uwagą, 

ale następnie, nie przebierając w słowach potraktował studentów i innych uczestników 

protestów w Warszawie jako wichrzycieli, rewizjonistów, wrogów socjalistycznej ojczyzny 

i Związku Radzieckiego, niewdzięcznych beneficjentów dóbr udostępnianych przez ludową 

władzę. Trudno się dziwić, że zebrani, w liczbie kilku tysięcy, zareagowali na to okrzykami 

sprzeciwu i gwizdami.  

Po zakończeniu wypowiedzi, a właściwie chyba ją przerwawszy, St. Kociołek szybko oddalił 

się z podestu, odprowadzany przez kilka osób – przedstawicieli Władz Uczelni. Ostatnio 

pojawiły się pogłoski o ucieczce Stanisława Kociołka podziemnymi tunelami 

ciepłowniczymi. Zbadałem sprawę i twierdzę, że to nieprawda.  

Wg relacji wiarygodnej osoby – wówczas przedstawiciela Rady Okręgowej ZSP w Gdańsku 

i pracownika PG, który stał w trakcie wiecu z nami na podeście – po zakończeniu 

przemówienia odprowadził on I Sekretarza w towarzystwie przedstawicieli Uczelni (w tym 

I Sekretarza KU PZPR Józefa Burzyńskiego) do bocznej klatki schodowej, a następnie 

do jednego z wyjść z Gmachu Głównego PG. Skorzystał też z zaproszenia S. Kociołka 

i wsiadł z nim do stojącego przed budynkiem samochodu. Razem odjechali do Gdańska – 

jeden do siedziby KW PZPR, drugi do znajdującej się naprzeciwko siedziby Rady Okręgowej 

ZSP. 

Wśród zebranych na podeście zapanowała konsternacja, na dole wśród studentów poruszenie 

i narastająca wrzawa. Krzysztof Kotarski podchodzi do mikrofonu i informuje, że na tym 

kończy się spotkanie.  
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Chwilę się wahałem, nim podszedłem do Krzysztofa i chwyciłem za mikrofon.. Wyraziłem 

sprzeciw wobec słów wypowiedzianych przez St. Kociołka. Mówię, że nie po to się tu 

zebraliśmy, by wysłuchiwać jego obraźliwych dla studentów stwierdzeń, 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 solidarności 

ze studentami Warszawy.  

Po tym zaczęło się prawdziwe wiecowanie. Do mikrofonu podchodzili kolejni studenci, 

wyrażając się mniej lub bardziej krytycznie o sytuacji społeczno-politycznej, ogólnie mówiąc, 

w Państwie Polskim.  

Kol. Ryszard Konieczka, również dyplomant Wydziału MT, który zostanie aresztowany 

2 kwietnia, w swoim wystąpieniu skrytykował zwolnienie z pracy na PG dr inż. Zbigniewa 

Wiśniewskiego z Katedry Teorii Mechanizmów Maszynowych stwierdzając, że faktyczną 

przyczyną było jego pochodzenie narodowe i filosemityzm. Dla nas sprawa ta była wówczas 

nieznana i przez innych mówców nie została poruszona. Z problemem antysemityzmu lub 

z inną formą ksenofobii na Uczelni nie zetknąłem się ani przedtem, ani później. 

Znaczące było wystąpienie prorektora Stanisława Rydlewskiego. Słowa: „Droga Młodzieży! 

Sercem jestem z Wami!” oraz kilka następnych zdań, komplementujących studentów, 

spowodowało aplauz zgromadzonych. Przemówienie przerwane zostało gromkim „Sto lat…”. 

Po chwili mówca powiedział jednak „Ale…”, które w skrócie znaczyło: uczcie się, a nie 

protestujcie, protesty szkodzą Polsce itp. Aplauzu już nie było, a kolejni mówcy wrócili 

do wypowiedzi w tonie krytyki władz i wyrażania solidarności ze studentami Warszawy. 

Wystąpienia były spontaniczne, więc czasami nieprzemyślane i chaotyczne w treści. Głos 

zabrał też dziekan Wydziału Budowy Okrętów prof. Janusz Staliński. Treści wystąpienia 

dokładnie nie pamiętam. Ogólnie mówiąc zawierało akcenty prosocjalistyczne i choć mogło 

podobać się raczej władzy, zostało przyjęte bez protestów. 

Przełomowym i porządkującym chaos wypowiedzi okazało się wystąpienie asystenta 

Wydziału Łączności (może wówczas już Elektroniki) mgr inż. Andrzeja Biernasia. Spokojnie 

i rzeczowo uzasadnił słuszność studenckich protestów, krytycznie odniósł się do sposobu 

rządzenia państwem. Zaproponował, aby przystąpić do zredagowania rezolucji. Zebrani 

zaakceptowali jego propozycję, by zajął się tym zespół składający się z osób zabierających 
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wcześniej głos na wiecu. Wyłoniono kilkuosobowy zespół redakcyjny. Byłem w jego 

składzie, a przewodniczył nam A. Biernaś. 

Prorektor S. Rydlewski udostępnił redagującym do pracy swój sekretariat. Wiecujący 

pozostali w holu do czasu naszego powrotu, a następnie poprzez aklamację przyjmowali 

kolejne punkty, odczytywanego przez Andrzeja Biernasia tekstu. W międzyczasie wyłączone 

zostały megafony. 

Tu mała dygresja. W „PIŚMIE PG” nr 1 z 2010 r ukazał się artykuł w którym napisano, 

że: „Po wystąpieniu Kociołka zabierało głos wiele osób. Kotarski bezskutecznie usiłował 

skłonić zebranych do uchwalenia rezolucji przygotowanej przez ZMS”. 

Zdecydowanie zaprzeczam!  

O takiej rezolucji nie słyszeli ani organizatorzy wiecu, ani – jak wynika z bezpośrednich 

rozmów – Organizatorzy spotkania ze Stanisławem Kociołkiem. Stałem cały czas blisko 

Krzysztofa Kotarskiego i twierdzę stanowczo, że do niczego takiego zebranych nie nakłaniał. 

Przystąpiliśmy do kolportażu rezolucji uchwalonej na wiecu. Znalazło się w niej 

m.in. żądanie opublikowania jej „w prasie, radio i telewizji”, ale nie wierząc w jego 

skuteczność, podjęliśmy akcję upowszechniania jej innymi sposobami. Rozpoczęto 

od przepisywania ręcznego, stosowano technikę fotograficzną. Chodziło o to, by koledzy, 

np. z niższego roku Wydziału MT, udający się do pracy w kilku zakładach przemysłowych 

Trójmiasta, mogli je rano tam rozdać. 

TEN WIEC: 

 NA KTÓRYM STUDENCI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ORAZ REPREZENTANCI 

STUDENTÓW INNYCH UCZELNI TRÓJMIASTA, SPONTANICZNIE WYRAZILI 

SOLIDARNOŚĆ Z PROTESTUJĄCYMI STUDENTAMI WARSZAWY, 

DOMAGAJĄCYMI SIĘ WOLNOŚCI SŁOWA I DEMOKRATYZACJI ŻYCIA 

PUBLICZNEGO W PRL, 

 PO KTÓRYM PODJĘLI CZĘŚCIOWO SKUTECZNĄ PRÓBĘ POZYSKANIA DLA 

TEJ SPRAWY POPARCIA ZE STRONY LUDZI PRACY WYBRZEŻA, 

A NASTĘPNIE WYDARZENIA Z NIM ZWIĄZANE, TO JEDEN Z KAMIENI 

MILOWYCH NA DRODZE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO DO WOLNEJ 

I DEMOKRATYCZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.  

 


