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ok 1968 to jedna z najważniejszych dat w dziejach nie 
tylko Polski, ale także Europy i świata po II wojnie światowej. 
Wyznaczają go przede wszystkim tak różnorodne wydarzenia  
i zjawiska społeczne, jak z jednej strony Praska Wiosna, bru-
talnie stłumiona przez wojska Układu Warszawskiego, z dru-
giej zaś fala młodzieżowej kontestacji na Zachodzie, która 
najbardziej hałaśliwe, ale już nie najbardziej dramatyczne obli- 
cze przybrała we Francji, Republice Federalnej Niemiec i Sta-
nach Zjednoczonych. Nie wolno także zapominać, że rok 1968 
wyznaczał apogeum wojny w Wietnamie, a także był ważnym 
etapem w radziecko-chińskiej rywalizacji o dominującą pozycję 
w „rodzinie komunistycznej”. Również w Polsce mieliśmy wów-
czas do czynienia ze złożonymi i skomplikowanym procesami 
społecznymi.

Ważnym wydarzeniem była także kolejna wojna, do której 
doszło na Bliskim Wschodzie. Wczesnym rankiem 5 czerwca 
1967 r. wojska izraelskie zaatakowały Egipt, rozpoczynając  
w ten sposób wojnę, nazwaną później sześciodniową. Doszło 
do niej w atmosferze wzajemnych pretensji i oskarżeń między 
Izraelem a państwami arabskimi. Wojna ta odbiła się silnym 
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echem w Polsce. Okazała się też katalizatorem negatywnych 
procesów politycznych narastających od kilku już lat. Równo-
cześnie wywołała stosunkowo żywe zainteresowanie w społe-
czeństwie, przy czym wbrew zajmowanemu przez czynniki 
oficjalne stanowisku jednoznacznie proarabskiemu część (więk-
szość?) osób skłonna była raczej sympatyzować z Izraelem. 
Spowodowane to było kilkoma czynnikami, z których zapewne 
największe znaczenie miał szeroko rozpowszechniony odbiór 
porażki uzbrojonych przez Związek Radziecki państw arabskich 
w wojnie z wyposażonym przez Amerykanów Izraelem jako 
klęski Związku Radzieckiego w „korespondencyjnej” wojnie ze 
Stanami Zjednoczonymi. Odczucia te najlepiej chyba symbo-
lizowało popularne wtedy powiedzenie: „Nasi Żydzi pobili ich 
Arabów”. 

Kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
miało zresztą wówczas związane ręce, gdyż w kwestii blisko-
wschodniej było – zgodnie z decyzją podjętą 9 czerwca w Mos-
kwie w czasie spotkania Doradczego Komitetu Politycznego 
Państw – Stron Układu Warszawskiego – zobligowane do zer-
wania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Izraelem. 
Wśród państw członkowskich Układu Warszawskiego decyzji 
tej nie podporządkowała się jedynie Rumunia, która w owym 
czasie próbowała prowadzić politykę bardziej samodzielną  
i mniej uzależnioną od Związku Radzieckiego. Trzeba przy tym 
pamiętać, że w drugiej połowie lat 60. sytuacja międzynarodo-
wa uległa wyraźnemu pogorszeniu, tak że można nawet było 
mówić o swoistym nawrocie do zimnej wojny, choć oczywiście 
w innej już skali niż na przełomie lat 40. i 50. 

Niemniej jednak – o czym rzadko się dziś pamięta – ponow-
nie (podobnie jak kryzys kubański w październiku 1962 r.) wojna 
sześciodniowa postawiła świat na krawędzi wojny nuklearnej.  
27 czerwca 1967 r. na posiedzeniu Biura Politycznego I sekretarz 
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Komitetu Centralnego PZPR Władysław Gomułka mówił o tym 
w alarmistycznym tonie: „Trzeba być przygotowanym na różne 
niespodzianki. Wojna jądrowa wisi w powietrzu, gdyż nastąpiła 
sytuacja wpełzywania w wojnę. [...] Izrael na pewno nastawi 
się na produkcję broni jądrowej”. Podobne nastroje panowały 
wówczas na Kremlu, chociaż z czasem okazało się, że mimo 
arabskich niepowodzeń wojna sześciodniowa odegrała jednak 
istotną rolę w procesie umacniania radzieckich wpływów na 
Bliskim Wschodzie. 

Tymczasem w drugiej połowie lat 60. w Polsce skumulo-
wały się rozmaite niekorzystne zjawiska. Coraz większa część  
społeczeństwa zauważała przedłużającą się stagnację ekono-
miczną, choć tylko nieliczni mieli chęć i przede wszystkim 
odwagę cywilną, aby mówić o tym otwarcie. Społeczeństwo 
polskie praktycznie zapomniało już, iż Gomułka, powracając do 
władzy w październiku 1956 r., był wielką nadzieją na lepszą 
przyszłość. Systematycznie rosła społeczna frustracja; stale 
rozszerzał się krąg niezadowolonych, czemu sprzyjały mnożące 
się konflikty władzy z różnymi odłamami społeczeństwa. Szcze-
gólny rozgłos zyskiwały konflikty z Kościołem katolickim oraz 
z przedstawicielami inteligencji twórczej. 

Niemało ludzi ze świata nauki, kultury i sztuki patrzyło 
z rosnącą irytacją na proces odchodzenia przez rządzących od 
bardziej liberalnej polityki popaździernikowej. Stosunkowo 
wielu intelektualistów z rosnącą nieufnością odnosiło się do wy- 
powiadanych publicznie zapewnień, iż władze ze zrozumieniem 
i troską odnoszą się do postulatów tych środowisk. Wątpliwości 
mogła też budzić tzw. polityka kulturalna państwa, a zwłaszcza 
faktyczna omnipotencja w tym zakresie partyjnych biurokratów. 

Od połowy lat 60. na Uniwersytecie Warszawskim dzia- 
łało aktywnie nieformalne środowisko nastawionej opozycyjnie 
młodzieży skupionej wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelew-



324

Jerzy eisler

skiego, a po ich aresztowaniu w 1965 r. wokół Adama Michnika. 
Grupa ta została przezwana przez uniwersyteckie czynniki par-
tyjne mianem „komandosów”. Nazwa ta wzięła się stąd, że ci 
inteligentni i oczytani młodzi ludzie pojawiali się regularnie na 
zebraniach partyjnych oraz Związku Młodzieży Socjalistycznej  
i jak prawdziwi komandosi, działający na zapleczu nieprzyjacie-
la, dezorganizujący jego szyki, tak oni swoimi kontrowersyjnymi 
i nonkonformistycznymi wystąpieniami (a byli na ogół dobrymi 
mówcami) zakłócali z góry ustalony porządek obrad. W kołach  
partyjnych było to niekiedy nazywane działalnością rozbijacką 
lub dywersyjną i stąd wzięła się nazwa „komandosi”. Poza tym  
komandosi, jeżeli nawet nie są desperatami, to na pewno ludźmi  
zdecydowanymi i działającymi brawurowo. A w latach 60. kto- 
kolwiek otwarcie występował przeciwko istniejącej rzeczywis-
tości, musiał liczyć się z dość poważnymi konsekwencjami.

W tym samym czasie systematycznie nasilała się nieofi-
cjalna rywalizacja w kierownictwie PZPR. Wyodrębniło się parę 
rywalizujących ze sobą partyjnych koterii. Największą sławę – 
choć naturalnie nieformalną – zdobyli tzw. partyzanci. Była to 
grupa młodszych działaczy partyjnych i państwowych niższego 
i średniego szczebla skupionych wokół niezwykle ambitnego 
ministra spraw wewnętrznych, gen. Mieczysława Moczara. 
W latach II wojny światowej był on dowódcą oddziałów 
partyzanckich Gwardii Ludowej, a następnie Armii Ludowej.  
W styczniu 1945 r. Moczar, który od kilku lat był blisko powią-
zany z radzieckimi służbami specjalnymi, przeszedł do pracy  
w aparacie bezpieczeństwa. 

W 1948 r. – podobnie jak wielu innych – „odciął się” od 
Gomułki, oskarżanego wówczas o „odchylenie prawicowo-
-nacjonalistyczne”. Mimo że złożył niezwykle wiernopoddańczą 
deklarację, musiał odejść z pracy w aparacie bezpieczeństwa.  
W latach 1948–1956 był jednak zastępcą członka KC. Pracował 
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wtedy w terenowej administracji państwowej, a w kwietniu 1956 r.  
na kilka miesięcy został ministrem Państwowych Gospodarstw 
Rolnych. Do pracy w aparacie bezpieczeństwa powrócił po Paź-
dzierniku, dość prędko zdradzając duże aspiracje polityczne. 
Jego najbliższym współpracownikiem w latach 60. był szef wy- 
wiadu wojskowego, a od 1965 r. wiceminister obrony narodo-
wej i zarazem główny inspektor obrony terytorialnej kraju, 
gen. Grzegorz Korczyński. Podobnie jak Moczar, miał party-
zancką przeszłość z lat wojny w szeregach GL i AL. Po wyz-
woleniu Korczyński organizował Milicję Obywatelską w woje-
wództwach: lubelskim, białostockim i warszawskim, a w latach 
1946–1948 był wiceministrem bezpieczeństwa. 

Później został skierowany do pracy w Ministerstwie Obro- 
ny Narodowej. W 1950 r. Korczyński został oskarżony o „odchy- 
lenie prawicowo-nacjonalistyczne”, usunięty z wojska oraz ze 
stanowisk partyjnych i osadzony w więzieniu. Tam znęcano się  
nad nim wyjątkowo, gdyż w żadnym razie nie chciał bezpod-
stawnie oskarżać Gomułki, który oczywiście dowiedział się  
z czasem o tej niezłomnej postawie Korczyńskiego i nigdy mu jej 
nie zapomniał. To za jego sprawą powierzano Korczyńskiemu, 
który wyszedł z więzienia i został zrehabilitowany w 1956 r., 
coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w Wojsku Polskim. 

Od początku lat 60. Moczar i Korczyński zaczęli skupiać 
wokół siebie grono działaczy partyjnych i państwowych, z któ- 
rych wielu miało wojenną przeszłość w okupowanym kraju  
w szeregach komunistycznej partyzantki. Ludzie ci w Moczarze  
nierzadko chcieli widzieć „wodza”. Coraz częściej pojawiały się 
więc plotki i pogłoski na temat formującej się w kierownictwie 
PZPR nieformalnej grupy „partyzanckiej”. Powtarzano stale, 
że chętnie odwoływać się miała ona do haseł antysemickich. 
Mówiono, iż osoby z nią związane skłonne były przypisywać 
Żydom decydującą rolę w represjach okresu stalinowskiego. 
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Jednocześnie stosunkowo często akcentowano „selektywny na-
cjonalizm” ludzi łączonych z tą orientacją. Miał on mieć ostrze 
otwarcie antyniemieckie, a w sposób bardziej zakamuflowany 
także antyrosyjskie, czy nawet szerzej, antyradzieckie. „Mocza-
rowcy” dość chętnie przeciwstawiali dobrych komunistów, 
którzy wojnę spędzili w okupowanym kraju i znali polską spe-
cyfikę, tym, którzy „przywędrowali ze Wschodu w szarych 
szynelach”, nie rozumieli sytuacji w Polsce i byli skłonni bez- 
krytycznie kopiować wzory radzieckie. Sporo mówiono także  
o hasłach populistycznych „partyzantów” i ich swoistej plebej-
skości. „Szeptana propaganda” nie bez pewnych sukcesów 
kształtowała przez kilka lat wizerunek Moczara – dobrego patrio-
ty i „narodowego komunisty”. Precyzyjnie określić, w jakim 
stopniu obraz ten przystawał do rzeczywistości, a w jakim był 
tylko propagandową kreacją – dziś z całą odpowiedzialnością po 
prostu niepodobna. 

„Partyzanci” oficjalnie deklarowali lojalność wobec Gomuł- 
ki, ale w kontaktach nieoficjalnych niejednokrotnie dawali do  
zrozumienia swoim rozmówcom, że „Wiesław” jest przemę-
czony, nie obejmuje wszystkich spraw i powinien ustąpić miej- 
sca komuś młodszemu, energiczniejszemu, bardziej zdecydo-
wanemu. Z czasem sugerowano, że takim człowiekiem na miarę 
potrzeb jest właśnie Moczar, o którym coraz częściej mówiono  
po prostu „Generał”. Do realizacji swoich celów Moczar posta-
nowił wykorzystać monopolistyczną organizację kombatancką 
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, na którego 
czele formalnie stanął dopiero w 1964 r. Jednak już wcześniej 
odgrywał w tej organizacji bardzo ważną, jeśli nie decydującą 
rolę. Tworzył tam nową, swoistą kombatancką wspólnotę. Pod 
hasłami narodowymi udało mu się skupić wokół siebie wielu 
kombatantów nie tylko z AL, ale i z Armii Krajowej. Zaczęto 
organizować wspólne biwaki i ogniska. Były partyzanckie 
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śpiewy, wspomnienia, była wódka, bigos, pieczone kiełbaski. 
Moczar umiejętnie wykorzystywał dwa elementy: mitologię 
kombatancką tych, którzy w młodości walczyli z hitlerowcami, 
oraz fakt późniejszych represji wśród byłych akowców. Prze-
cież w pierwszej połowie lat 50. w więzieniach siedziało również 
niemało byłych żołnierzy AL. Otwierała się w ten sposób droga 
do kombatanckiej współpracy i trzeba przyznać, że część byłych 
żołnierzy i oficerów AK przystawała na to. 

Jednocześnie Moczar zaczął skupiać wokół siebie młod-
szych działaczy partyjnych, zwłaszcza o nacjonalistycznej orien-
tacji. Ludzie ci byli zbyt młodzi, by uczestniczyć w czasie wojny 
w walce, nie mogli być więc uważani teraz za „partyzantów”  
i dlatego nazywano ich niekiedy „patriotami”. Stanowili natural-
ne zaplecze rodzącego się ruchu „partyzanckiego”. Moczar mógł 
rozbudzać ich aspiracje, obiecując łatwe awanse kosztem starych 
komunistów (głównie żydowskiego pochodzenia), którzy po- 
winni – jego zdaniem – zejść już ze sceny politycznej. 

Wielu „patriotów” miało w drugiej połowie lat 60. nie wię- 
cej niż czterdzieści lat i stało u progu kariery. Mógł im w tym  
dopomóc właśnie Moczar, który jako minister spraw wewnętrz-
nych okazał się sprawnym administratorem, a zarazem dość 
skutecznym kontrolerem życia publicznego. Coraz energiczniej 
zabiegał też o rozszerzenie swoich wpływów w środowiskach 
opiniotwórczych. Między innymi za sprawą zręcznie prowadzo-
nej polityki paszportowej udało mu się pozyskać przychylność 
niemałej grupy ludzi pióra. 

W drugiej połowie lat 60. uformowała się w kierownictwie 
PZPR nowa nieformalna grupa, którą równie umownie można 
by nazwać „śląską”. Liderem jej był I sekretarz Komitetu Wo-
jewódzkiego w Katowicach Edward Gierek. Grupa ta skupiała 
pragmatycznie nastawionych młodych działaczy (nieco na wyrost 
nazywanych technokratami) terenowego i centralnego aparatu 
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partyjnego. Dla towarzyszy z aparatu centralnego ważne było, że 
Gierek jest również członkiem Biura Politycznego i ewentualne 
„podłączenie się pod niego” mogło ułatwić awans i karierę. Dla 
działaczy aparatu terenowego być może najważniejsze było to, że 
Gierek cieszył się opinią dobrego gospodarza na Śląsku i w Za- 
głębiu. Grupa ta – rzecz jasna w sposób zawoalowany – także 
odwoływała się do haseł populistycznych oraz częściowo nacjo-
nalistycznych. Jednak w latach 60. nieomal absolutną władzę  
w partii i państwie miał Gomułka. 

19 czerwca 1967 r. I sekretarz KC PZPR wygłosił przemó-
wienie na VI Kongresie Związków Zawodowych. Znaczna jego  
część była poświęcona wojnie na Bliskim Wschodzie i jej  
reperkusjom w Polsce. Ponieważ wystąpienie to było bezpo-
średnio transmitowane przez radio i telewizję, w pewnym 
momencie miliony słuchaczy usłyszały wypowiedziane przez 
„Wiesława” określenie „piąta kolumna”, odnoszące się do lud-
ności żydowskiej w Polsce. Nazywając w ten sposób Żydów – 
będących głównymi ofiarami nazizmu – wyraźnie popełnił dużą 
polityczną niezręczność. W taki sposób odbierała to zresztą także 
część kierownictwa partyjnego. W wyniku protestu członka Biu- 
ra Politycznego i zarazem przewodniczącego Rady Państwa Ed- 
warda Ochaba, wyrażenie „piąta kolumna” nie znalazło się w tek- 
ście przemówienia Gomułki opublikowanego nazajutrz w prasie.  
Natomiast domaganie się jednoznacznego narodowego samo-
określenia się Polaków żydowskiego pochodzenia dowcipnie 
spointował Antoni Słonimski: „Rozumiem, że mam mieć jedną 
ojczyznę, ale dlaczego musi nią być Egipt?” 

Wygląda na to, że wystąpienie Gomułki zostało potrakto-
wane przez „partyzantów” jako sygnał do rozpoczęcia gwałtow-
nej kampanii antysemickiej, a w dalszej perspektywie także 
czystki. Passus o „piątej kolumnie” wyraźnie ich ośmielił  
i prawdopodobnie przyczynił się do pojawienia jeszcze w czerw-
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cu fali mniej lub bardziej jawnych wystąpień antysemickich.  
W wielu instytucjach odbywały się wówczas zebrania pracow-
nicze i partyjne, w trakcie których zgromadzeni potępiali 
agresję Izraela na kraje arabskie i otwarcie dystansowali się od 
„syjonizmu”. Tych, którzy tego robić nie chcieli, a jednocześ- 
nie uznawani byli za Żydów, usuwano z partii, a wkrótce rów-
nież z pracy. 

W tej fazie kryzysu głównym celem ataków „partyzantów” 
stał się minister obrony narodowej marszałek Marian Spychalski, 
coraz częściej pogardliwie przezywany przez przeciwników 
„Moniek”. Za pomocą tzw. szeptanej propagandy poinformowano 
polską opinię publiczną, że w chwili wybuchu wojny jego żona 
akurat przebywała u swoich krewnych w Izraelu. W środowisku 
wojskowym – także w czasie zebrań partyjnych w jednostkach 
– żywo dyskutowano o jej wizycie w Izraelu i rzekomych 
kontaktach z ministrem Mosze Dajanem. 

Latem 1967 r. ,,moczarowcy”, nie mogąc ugodzić bezpo-
średnio w samego Spychalskiego, starali się uderzać w bliskich 
mu wyższych dowódców. W ten sposób można interpretować 
historię czystki w wojskach obrony przeciwlotniczej, gdzie 
sytuacja kadry była wówczas chyba najgorsza. W meldunkach 
kontrwywiadu wojskowego odnotowywano coraz więcej kry-
tycznych wypowiedzi dotyczących władz PRL i ZSRR. Na wnio-
sek organizacji partyjnych lub zarządów politycznych wielu 
instytucji i jednostek wojskowych garnizonu warszawskiego 
Komitet Zakładowy PZPR przy Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych kierował prelegentów na zebrania, by naświetlali 
wojsku aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie i przedstawiali 
stosunek władz PRL do konfliktu izraelsko-arabskiego.

Spotkania te na ogół cieszyły się sporym zainteresowaniem 
kadry oficerskiej i miały nieraz burzliwy, a nierzadko i drama-
tyczny przebieg. Jedni pragnęli bowiem wykorzystać je dla 
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własnych celów politycznych: „zdemaskować wrogów” i oczy- 
ścić armię z „elementów obcych ideowo”, do których po prze- 
mówieniu Gomułki z 19 czerwca już otwarcie zaliczano osoby  
żydowskiego pochodzenia. Natomiast inni – w sposób mniej  
lub bardziej jednoznaczny – występowali przeciwko antyizrael-
skiemu kursowi w środkach masowego przekazu i próbowali 
protestować przeciwko jednostronnemu naświetlaniu sytuacji  
na Bliskim Wschodzie.

W następnych dniach najbardziej napięta atmosfera utrzy-
mywała się w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju. Tam też 
wydarzenia przybrały najbardziej dramatyczny, a w końcu i tra-
giczny obrót. Począwszy od końca czerwca, z rosnącą presją 
atakowano dowódcę WOPK gen. Czesława Mankiewicza, jego 
zastępcę do spraw politycznych gen. Tadeusza Dąbkowskiego 
oraz szefa sztabu WOPK gen. Jana Stamieszkina. W sposób 
nieoficjalny zarzucano im, że nader krytycznie mieli się wypo-
wiadać na temat systemu obrony przeciwlotniczej PRL, który 
był podobny do egipskiego, a tam okazał się on zdecydowanie 
nieskuteczny, a także afirmatywnie mówić o sukcesach Izraela.

W czasie najróżniejszych narad i odpraw kadry WOPK za-
częło się uchwalanie krytycznych rezolucji, w których między 
innymi żądano zmian w dowództwie. W takiej atmosferze nas-
tąpiły wymuszone dymisje i przesunięcia kadrowe. W sumie od 
lipca do grudnia 1967 r. w WOPK usunięto z PZPR 39 osób, 
przy czym aż w 36 przypadkach dokonały tego podstawowe 
organizacje partyjne (POP). Natomiast z Dowództwa WOPK 
wydalono z partii sześć osób, w tym czterech oficerów i dwóch 
generałów. Łącznie tylko w pierwszym etapie czystki usunięto 
z Wojska Polskiego 17 oficerów: dziesięciu pułkowników, 
sześciu podpułkowników i jednego majora. Wszystkich przed 
zwolnieniem z wojska usunięto z PZPR, a dodatkowo ci, którzy 
zdecydowali się na emigrację do Izraela, zostali pozbawieni 
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stopni oficerskich. Ktoś z władz spowodował, że to właśnie 
oni zostali uznani za demonstracyjnie sprzyjających izraelskim 
racjom w czerwcowym konflikcie. Co ciekawe, wszystkie uza-
sadnienia zwolnień oficerów tej grupy brzmiały identycznie, 
niezależnie od tego, jakie funkcje pełnili oni w wojsku.

Wszelako jedną z najbardziej tragicznych okazała się historia 
ppłk. Zygmunta Ostrowskiego, który jako pełniący obowiązki  
dowódcy pułku WOPK uczestniczył 11 lipca 1967 r. w Bazie  
Lotniczej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warsza-
wie w dramatycznym otwartym zebraniu POP. Poświęcone one 
było wojnie sześciodniowej oraz jej reperkusjom w Polsce.  
W trakcie burzliwego spotkania jednomyślnie przyjęto rezolucję, 
która z pewnością należała do najbardziej antysemickich i zara- 
zem najostrzejszych znanych mi tego typu dokumentów z lat 
1967–1968. Autorzy deklarowali w niej: „brutalne metody po-
stępowania wobec żołnierzy i jeńców arabskich oraz ludności 
arabskiej na opanowanych przez Izrael terenach przypominają 
nam postępowanie oprawców hitlerowskich wobec narodu 
polskiego w okresie okupacji. Nas, Polaków, stanowisko Izraela  
takim napawa obrzydzeniem. Czujemy wstręt do metod stoso-
wanych przez Izrael i do tych kół USA, NRF i kół żydowskich 
w naszym kraju, które takie stanowisko popierają lub z takim 
stanowiskiem się solidaryzują”. 

Ponadto zebrani wyrażali pełne poparcie dla stanowiska 
Gomułki w zakresie „zwalczania wszelkiej maści i autoramen-
tu kół żydowskich w Polsce, solidaryzujących się z metodami 
stosowanymi przez Izrael bądź też zajmującymi bierne stano-
wisko w tej sprawie”. Pisali też: „Uważamy, że wszyscy ci, któ- 
rzy w jakikolwiek sposób i formie w kraju zajęli postawę 
popierającą agresję Izraela bądź też nadal zajmują bierną pos-
tawę, winni być pociągnięci do surowej odpowiedzialności 
partyjnej i służbowej, gdyż zajmowanie postawy biernej jest 
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jednoznaczne z poparciem awanturnictwa izraelskiego, a w zwią- 
zku z tym poparciem wrogiej nam polityki USA i NRF”.

Podpułkownikowi Ostrowskiemu zarzucono później, że nie- 
dostatecznie stanowczo przeciwstawiał się tego typu wypowie- 
dziom, chociaż „był on uprawniony do bardziej radykalnego  
reagowania i powinien był całym autorytetem przełożonego  
zaprotestować przeciwko wystąpieniom i sformułowaniom rezo- 
lucji, które godziły w zwartość moralno-polityczną oraz gotowość 
bojową podległej mu jednostki”. Nie tylko jednak tego nie uczynił, 
ale – co gorsza – głosował za przyjętą wówczas rezolucją. W efek- 
cie 21 lipca postawiono go w stan oskarżenia. Jednocześnie zasto- 
sowano wobec niego areszt tymczasowy, na mocy decyzji z 5 sierp-
nia zamieniony w zakaz oddalania się od stałego miejsca zamiesz- 
kania. Kilka tygodni potem jego sprawę skierowano do rozpatrzenia 
przed Oficerskim Sądem Honorowym dla oficerów starszych 
Inspektoratu Lotnictwa. 30 sierpnia, składając wyjaśnienia przed  
tym Sądem, ppłk Ostrowski wyraził obawę, że faktycznym celem 
postępowania jest jego ewentualna degradacja, która z kolei 
umożliwiłaby ponowne aresztowanie i postawienie przed sądem 
jako szeregowca. Za pośrednictwem kolegów próbował więc 
wpływać na skład orzekający Oficerskiego Sądu Koleżeńskiego, 
żeby potraktował go łagodnie i zechciał wziąć pod uwagę sytuację, 
w jakiej znalazł się przed zebraniem partyjnym i w jego trakcie.

Nie umiejąc sobie poradzić z tą nową dla niego bardzo nie-
komfortową sytuacją, ppłk Ostrowski popełnił samobójstwo.  
W czasie śledztwa ustalono, że gdy wszyscy domownicy już zas- 
nęli, 5 września, niecałe pół godziny po północy ppłk Ostrowski  
„wyjął z szafy w przedpokoju sztucer myśliwski […], z którego  
następnie w swoim pokoju oddał do siebie z przystawienia strzał  
w okolicę serca”. Podpułkownik Ostrowski – w jakimś przynaj-
mniej sensie – był ofiarą własnego radykalizmu. Wydaje się, że 
niedokładnie odczytał zwiastuny nadciągającej fali antysemityz-
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mu, pospieszył się i przystąpił do ataku na „syjonistów” wcześ- 
niej, niż życzyły sobie tego władze. Przyszło mu za to zapłacić 
najwyższą cenę.

Zupełnie inne było tło tragicznej historii dwojga oficerów, 
małżeństwa Haliny i Jana Orlińskich. Halina Orlińska była pod- 
pułkownikiem LWP, lekarzem pediatrą, Jan Orliński był pułkow- 
nikiem, szefem Wydziału Prawnego Dowództwa Wojsk Lotni-
czych. W czerwcu 1967 r. oboje żywo komentowali sukcesy 
militarne Izraela. Niespełna trzy miesiące potem okazało się, że  
czynili to zbyt głośno. W efekcie oboje zostali przeniesieni w stan  
spoczynku. Jemu z miejsca wytknięto żydowskie pochodzenie; 
za Żydów uznano nawet polskich rodziców jego żony. Atmo-
sfera zaszczucia była dla nich nie do zniesienia. Swoją samo-
bójczą śmierć niezwykle starannie przygotowywali przez kilka  
miesięcy. Na dzień wspólnego samobójstwa wybrali 20 stycznia  
1968 r. Miejscem śmierci miało być ich mieszkanie przy ulicy  
Nowowiejskiej w Warszawie. Wieczorem poszli do opery, po pow- 
rocie zjedli wspólną kolację, potem słuchali muzyki z płyt. Or- 
liński pisał ostatnie listy, w których żegnał się z bliskimi i tłuma- 
czył motywy desperackiego kroku. W jednym z listów stwierdził:  
„Byłem zawsze Polakiem. Nie zaprzeczano temu w Polsce sana- 
cyjnej. Byłem i jestem Polakiem, może i lepszym od tych, którzy  
dzisiaj nie chcą mnie uznać za Polaka. [...] Najbardziej tragi-
czne jest to, że ginie ze mną moja żona, która mogłaby tyle  
dobrego zrobić. Ginie tylko dlatego, że jest moją żoną, żoną  
«żyda». Po raz pierwszy w życiu tak o sobie napisałem, ale zawsze  
byłem, jestem i umieram Polakiem. Polska zawsze była dla mnie  
jedyną, najlepszą, najukochańszą Ojczyzną”. W liście do prokuratu-
ry Orlińscy pisali: „Nie chcemy i nie możemy żyć w takiej Polsce,  
a poza Polską żyć nie potrafimy”.

Późną nocą „usiedli obok siebie na tapczanie. Wypity alkohol 
i przygotowana wcześniej duża dawka środków nasennych miały 
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umożliwić im bezbolesny, łagodny zgon”. Zmarła jednak tylko 
Halina Orlińska, natomiast jej mąż na kilka lat stał się obiektem 
inwigilacji prowadzonej przez wojskowe służby specjalne. Już 
24 stycznia 1968 r. szefostwo WSW doszło do wniosku, że na ich 
desperacki krok „wpływ mogły mieć środowiska syjonistyczne 
[...] dążące do wywołania rozbicia w społeczeństwie i poderwa-
nia zaufania do kierownictwa MON”. Przyjęto założenie, że 
Orliński był członkiem działającej na obrzeżu sił zbrojnych 
grupy syjonistycznej i w związku z tym podjęto wobec niego 
działania operacyjne na szeroką skalę. 

Tymczasem nie tylko w wojsku nie tracono żadnej okazji,  
żeby pozbyć się przeciwników, przy czym nierzadko jedno-
cześnie załatwiano stare porachunki. Tam, gdzie brakowało 
rzeczowych argumentów, nie stroniono od działań o charak-
terze prowokacyjnym, chętnie posługując się donosami i fab-
rykowanymi dowodami. Była to zresztą akcja zakrojona na 
szeroką skalę. Zaczęły pojawiać się anonimowe (nie wiadomo 
przez kogo wydane) broszury i ulotki o treściach antysemickich, 
nasuwające skojarzenia z osławionymi Protokołami mędrców 
Syjonu, które zresztą w sposób nieoficjalny wkrótce wznowiono 
w Polsce i kolportowano kanałami aparatu partyjnego, wojska 
i bezpieczeństwa. Mnożyły się anonimowe listy adresowane 
do osób pochodzenia żydowskiego oraz pełne niewybrednych 
wyzwisk ordynarne telefony. 

Jednocześnie po powrocie z więzienia Kuronia i Modze-
lewskiego ożywiło się środowisko myślącej, opozycyjnie na- 
stawionej młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim. Jesienią  
1967 r. zaczęto tworzyć tzw. salony polityczne. Było to niewąt-
pliwie określenie używane na wyrost, a dotyczyło towarzyskich 
spotkań, organizowanych w prywatnych mieszkaniach przy 
okazji imienin, urodzin i innych tego typu uroczystości. Lista 
uczestników tych spotkań ulegała stosunkowo niewielkim 
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zmianom; stopniowo w gronie kilkudziesięciu osób, skupionych 
wokół Kuronia i Modzelewskiego, zaczynała się formować 
wąska grupa, pełniąca rolę jak gdyby „ścisłego kierownictwa”. 
Tworzyli ją: Teresa Bogucka, Irena Grudzińska, Irena Lasota, 
Barbara Toruńczyk, Seweryn Blumsztajn, Józef Dajczgewand, 
Wiktor Górecki, Jan Tomasz Gross, Jan Lityński, Adam Mich-
nik, Eugeniusz Smolar, Henryk Szlajfer. Bliskie związki łączyły 
tę grupę z młodymi pracownikami naukowymi: Niną Smolar, 
Jadwigą Staniszkis, Jakubem Karpińskim, Marcinem Królem, 
Waldemarem Kuczyńskim, Aleksandrem Smolarem, Andrze-
jem Zabłudowskim i innymi. 

25 listopada 1967 r. w warszawskim Teatrze Narodowym 
odbyła się premiera Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii 
Kazimierza Dejmka. Niemal od pierwszych dni po premierze 
zaczęły się rozmaite ingerencje czynników politycznych, które  
w tej inscenizacji dopatrywały się akcentów nie tylko antycar-
skich, ale szerzej antyrosyjskich czy wręcz antyradzieckich, 
co graniczyło z absurdem, jako że dramat ten został napisany 
80 lat przed powstaniem ZSRR. Pod koniec roku rozeszła się  
w Warszawie pogłoska, że ambasada radziecka domaga się  
zdjęcia Dziadów ze sceny. Wszystko na to wskazuje, że radziec-
kich ingerencji nie było, ale ktoś, kto rozpuszczał tego typu plot-
kę, musiał być zainteresowany w tym, aby po raz kolejny obrazić 
narodową dumę Polaków i brutalnie przypomnieć im, że żyją  
w państwie niesuwerennym. 

Wiele na to wskazuje, że najbardziej zainteresowani wzro-
stem napięcia społecznego byli „partyzanci”, którzy od początku, 
to znaczy od premiery, postanowili wykorzystać Dejmkowską 
inscenizację Dziadów w swoich planach. Faktem jest, iż władze 
podjęły decyzję, że 23 i 30 stycznia 1968 r. odbędą się dwa 
ostatnie przedstawienia Dziadów, a następnie spektakl będzie 
zdjęty z afisza. Z każdym dniem sytuacja stawała się coraz 
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bardziej napięta. W drugiej połowie stycznia rozeszła się w War-
szawie wiadomość, że ostatni spektakl Dziadów odbędzie się 
30 stycznia. 

Ostatnie przedstawienie postanowili wykorzystać „koman-
dosi”, aby zaprotestować przeciwko tej administracyjnej, a de 
facto politycznej decyzji. W porozumieniu ze studentami z Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej zdecydowali się nadać wy-
raźnie demonstracyjny charakter ostatniemu spektaklowi. Do 
teatru przyszła spora grupa młodzieży akademickiej z Modze-
lewskim i Michnikiem na czele. Po zakończeniu spektaklu mia- 
ła miejsce wielominutowa owacja, a następnie około 23.00 od-
była się uliczna manifestacja, w której wzięło udział 200 do 300 
osób. Grupa studentów z PWST przyniosła transparent i biało-
czerwone kwiaty, które złożono pod pomnikiem Mickiewicza. 
W zasadzie już po zakończeniu demonstracji do akcji wkroczyła 
milicja i przy użyciu pałek rozproszyła ją. Zatrzymano 35 
uczestników manifestacji, przy czym dziewięciu, uznanych 
za „najbardziej agresywnych”, następnego dnia stanęło przed 
kolegium karno-administracyjnym, które wymierzyło im wy-
sokie kary grzywny. 

31 stycznia Adam Michnik i Henryk Szlajfer spotkali się  
z warszawskim korespondentem dziennika „Le Monde” Bernar-
dem Margueritte’em. Obaj studenci złożyli relację o zajściach 
przed Teatrem Narodowym oraz pomnikiem Mickiewicza.  
Przekazali także informacje o nastrojach w środowisku aka-
demickim. Poinformowali francuskiego dziennikarza, że dwaj 
wykładowcy, Włodzimierz Brus oraz Zygmunt Bauman, wy- 
stąpili z PZPR. To wszystko, co w sposób powściągliwy zre- 
lacjonowali Margueritte’owi, wkrótce „powróciło” do Polski  
za pośrednictwem Radia „Wolna Europa”. Po ustaleniu źród- 
ła informacji obaj studenci zostali w marcu relegowani  
z uniwersytetu. 

Jerzy eisler
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Młodzież postanowiła zaprotestować i począwszy od 1 lu- 
tego rozpoczęła na Uniwersytecie Warszawskim zbieranie pod-
pisów pod adresowaną do sejmu petycją następującej treści: 
„My, młodzież warszawska, protestujemy przeciwko decyzji 
zakazującej wystawiania w Teatrze Narodowym w Warszawie 
Dziadów Adama Mickiewicza. Protestujemy przeciwko polity-
ce odcinania się od postępowych tradycji narodu polskiego”.  
W ciągu dwóch pierwszych tygodni lutego pod wspomnianą 
petycją w samej Warszawie zebrano 3145 podpisów. 16 lutego 
Irena Lasota złożyła petycję warszawską w sejmie, a jej fotoko-
pie przekazano kilku znanym z niezależnej postawy osobom ze 
środowiska literackiego i naukowego. Zbieranie podpisów pod 
wspomnianą petycją nie obeszło się bez problemów, zwłaszcza 
że właśnie w tym czasie nasiliła się na terenie Uniwersytetu 
Warszawskiego półjawna działalność Służby Bezpieczeństwa. 

Równocześnie rozpoczęła się tzw. wojna ulotkowa na  
terenie uniwersytetu. „Komandosi” rozwieszali swoje ulotki, 
aktywiści ZMS i PZPR zrywali je. W tym samym czasie 
pojawiały się kontrulotki, których autorstwo już wtedy przy-
pisywano MSW. Jednocześnie pod prywatne adresy różnych 
osób rozsyłano antysemicki wierszyk, w którym odwoływano 
się do Gomułkowskiej „piątej kolumny” i w sposób typowy dla 
marcowej propagandy nazwiska politycznych przeciwników 
pisano w liczbie mnogiej. W lutym nastroje wśród studentów 
oraz inteligencji twórczej uległy dalszemu pogorszeniu.

W tym samym czasie warszawscy pisarze zbierali podpisy 
pod petycją domagającą się zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. 
Statut przewidywał możliwość zwołania zebrania na żądanie 
co najmniej jednej trzeciej członków oddziału, ale od 1922 r. 
nie zwoływano w tym trybie zebrań oddziałów ZLP. Oddział 
Warszawski liczył ponad 600 członków, zebrano 233 podpisy 

22 − Polski wiek XX



338

i ostatecznie walne zebranie doszło do skutku. Nie było to przy 
tym wcale pewne, jako że z kontrakcją wystąpiła organizacja 
partyjna ZLP, choć równocześnie jedna trzecia jej członków 
podpisała wniosek o zwołanie zebrania. 

Wokół tego zebrania narosła swoista legenda. Niekiedy 
też sugerowano, iż w całą akcję wmieszali się „partyzanci”. 
Stefan Kisielewski w 1978 r. wspominał: „Ciekawe, że przed 
tym zebraniem otrzymałem anonimowy telefon, przyjacielsko 
ostrzegający, abym na owo zebranie nie chodził, bo «to nie o mnie 
idzie». Podobny telefon otrzymał Paweł Jasienica. Najwyraźniej 
nie pasowaliśmy do z góry opracowanego scenariusza...”. Jak się 
wkrótce okazało, obaj należeli do mówców wypowiadających 
się na tym zebraniu w sposób najbardziej krytyczny wobec władz 
partyjno-państwowych, a znając ich dotychczasową działalność 
publiczną, naprawdę nietrudno było to przewidzieć. 

29 lutego o 16.00 w sali ZAiKS-u zebrało się około 400 
pisarzy. Na zebranie to nie wpuszczono ani dziennikarzy kra-
jowych, ani korespondentów zagranicznych. Postanowiono rów- 
nież, że głosowanie nad zgłoszonymi dwoma projektami 
rezolucji będzie tajne. Po niezbyt zręcznym wystąpieniu przed-
stawiciela Ministerstwa Kultury i Sztuki, który poinformował 
zebranych o motywach władz, jakimi kierowały się, zdejmując 
Dziady, wywiązała się burzliwa dyskusja. W jej trakcie wyraź-
nie zarysowała się linia podziału. Część dyskutantów, reprezen-
tujących „linię partyjną”, utrzymywała, iż sprawa Dziadów była 
błędem „ze strony nieodpowiedzialnych czynników”; większość 
natomiast traktowała tę sprawę jako typową dla obowiązującej 
w PRL polityki kulturalnej i dostrzegła w niej zagrożenie dla 
polskiej kultury. Liczni dyskutanci wykraczali daleko poza tę 
jedną sprawę, poruszając szerzej problem życia umysłowego 
w Polsce. Do literatów, występujących na tym zebraniu w spo- 
sób najostrzejszy, należeli: Jerzy Andrzejewski, January Grzę- 
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dziński, Paweł Jasienica, Mieczysław Jastrun, Stefan Kisielew-
ski, Leszek Kołakowski, Artur Międzyrzecki, Antoni Słonim-
ski. Władze dokładnie zapamiętały „prowodyrów” i w czasie 
„wydarzeń marcowych” uczyniły ich jednym z celów ataków 
propagandowych.

W tajnym głosowaniu projekt rezolucji zgłoszonej przez 
pisarzy partyjnych, wspieranych przez Koło Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego przy ZLP, uzyskał 124 głosy. Natomiast  
za krytycznym projektem rezolucji autorstwa Andrzeja Kijow-
skiego opowiedziało się 221 osób. Zdecydowaną większością 
głosów uchwalono więc rezolucję, w której potępiono decyzję 
zakazującą wystawiania Dejmkowskich Dziadów i krytycznie 
odnoszono się do arbitralnej polityki kulturalnej. Jednocześnie 
upominano się o przywrócenie inscenizacji Dziadów, których 
„usunięcie ze sceny wywołało zrozumiałe rozgoryczenie mie-
szkańców stolicy”. 

Zebranie literatów, które przebiegało w dramatycznej atmo- 
sferze, miało poważne konsekwencje polityczne. Władze zde-
cydowane były wziąć odwet na niepokornych pisarzach, ale już 
niedługo trudno było precyzyjnie rozdzielić, kogo atakowano za 
aktywny udział w omawianym zebraniu, kto był atakowany  
za popieranie buntujących się studentów, kto za swoje pocho-
dzenie, a kto „za całokształt”. Nieprzebierająca w środkach 
kampania nienawiści w prasie, radiu i telewizji nasilała się 
nieomal z każdym dniem. Nie wahano się przed żadnymi środ-
kami: dobre było fałszerstwo, ale równie dobry był atak fizyczny 
na przeciwnika. Fałszerstwem posłużono się właściwie od razu, 
preparując stenogram z zebrania pisarzy. W tekstach wielu 
wypowiedzi dokonano daleko idących zmian, niejednokrotnie 
zupełnie wypaczając ich sens. 

Po fizyczną przemoc sięgnięto nieco później. 11 marca 
wieczorem na Starym Mieście został napadnięty i pobity przez 
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„nieznanych sprawców” idący z zapowiedzianą telefonicznie 
wizytą do przyjaciół Stefan Kisielewski, znany publicysta 
„Tygodnika Powszechnego” i były poseł na sejm, który na 
zebraniu 29 lutego należał do mówców najostrzej atakujących 
politykę kulturalną władz PRL. Użyte przez niego wówczas 
określenie „dyktatura ciemniaków” dotknęło kierownictwo 
PZPR, a szczególnie jej I sekretarza.

Sprawa Dziadów i zebranie literatów wraz z towarzyszącą 
mu aurą skandalu oznaczały dalsze pogorszenie atmosfery 
politycznej. Tymczasem zaszły wydarzenia, które nieco zmieniły 
sytuację. Prokuratura prowadziła śledztwo przeciwko dwóm 
studentom Uniwersytetu Warszawskiego, Adamowi Michnikowi 
i Henrykowi Szlajferowi. Wśród różnych – mniej czy więcej 
sensownych – zarzutów, jakie im stawiano, był i ten, że nazajutrz 
po ostatnim spektaklu Dziadów o przebiegu ulicznej manifestacji 
i brutalnej interwencji milicji poinformowali korespondenta 
dziennika „Le Monde”. Równocześnie wobec obu studentów 
wdrożono postępowanie dyscyplinarne na uniwersytecie. Po kil-
ku tygodniach z naruszeniem obowiązujących wówczas w tym  
zakresie przepisów Michnika i Szlajfera usunięto z uczelni. 

Koledzy relegowanych z Uniwersytetu Warszawskiego stu-
dentów w imię solidarności postanowili wystąpić w ich obronie, 
organizując 8 marca na dziedzińcu uczelni wiec, podczas któ-
rego zamierzali też potępić decyzję o zdjęciu ze sceny Teatru 
Narodowego Dziadów oraz udzielić poparcia potępiającej to 
posunięcie i – szerzej – krytykującej politykę kulturalną władz 
PRL rezolucji uchwalonej przez pisarzy warszawskich. Do 
wiecu tymczasem – w zupełnie inny sposób – przygotowywała 
się także druga strona.

Przemawiając 11 marca na naradzie aktywu społeczno-poli-
tycznego stolicy, I sekretarz KW PZPR Józef Kępa stwierdził, 
że „sprawa przygotowanego wiecu znana była Komitetowi War-
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szawskiemu. Byliśmy świadomi, iż w przypadku dojścia do 
tego zgromadzenia nieuchronnie przekształcone ono zostanie  
w trybunę antypaństwowych, wrogich Polsce Ludowej wystą-
pień, trybunę ataków na kierownictwo partii. [...] W związku 
z tym, wspólnie z sekretarzami Komitetu Uczelnianego i kie-
rownictwem uczelni, zastanawialiśmy się nad środkami, jakie 
należy podjąć, aby do zgromadzenia nie dopuścić”. W takiej 
sytuacji 7 marca władze Uniwersytetu Warszawskiego wydały 
zarządzenie, w którym studenckie zgromadzenie uznawały  
z góry za nielegalne. 

W piątek 8 marca od rana wyczuwało się na uniwersytecie 
atmosferę podniecenia i oczekiwania. Do działania przystąpiła 
także druga strona. Od wczesnego rana trwały zatrzymania wśród 
„komandosów”. Przed południem w okolicach uniwersytetu 
pojawiło się kilkanaście autokarów z napisem „Wycieczka”. 
Wreszcie o 12.00 rozpoczął się wiec. Przed budynkiem Biblio-
teki Uniwersyteckiej  w Warszawie zebrał się tłum, którego 
liczebność z każdą chwilą rosła, gdyż przyłączali się do niego 
zarówno studenci wchodzący na teren uniwersytetu, jak i ci, 
którzy właśnie kończyli zajęcia. Wydaje się, że w kulminacyjnym 
momencie liczył on parę tysięcy osób, w tym setki przygodnych 
obserwatorów. Zebrani przez aklamację przyjęli projekt rezo-
lucji, w której sprzeciwiali się naruszaniu Konstytucji PRL, 
represjonowaniu tych kolegów, którzy „protestowali przeciwko 
haniebnej decyzji zakazującej wystawiania Dziadów” i doma-
gali się „unieważnienia decyzji o usunięciu kolegów Adama 
Michnika i Henryka Szlajfera”. Ponadto zebrani żądali „umo-
rzenia postępowania dyscyplinarnego” przeciwko studentom 
„obwinionym o udział w demonstracji studenckiej po ostatnim 
przedstawieniu Dziadów”. 

Po przyjęciu pierwszej rezolucji odczytano projekt dru- 
giej, również przyjętej przez aklamację: „My, studenci War-
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szawy, zebrani na wiecu w dniu 8 marca wyrażamy pełne 
poparcie dla rezolucji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Literaci 
potępili zaostrzenie cenzury i zdjęcie z afisza «Dziadów» Ada-
ma Mickiewicza. Solidaryzujemy się z głosem środowisk twór- 
czych w obronie kultury i swobód obywatelskich”. Już po 
przyjęciu tych rezolucji, gdy studenci w zasadzie zamierzali się  
rozejść, na dziedziniec uniwersytetu wjechały autokary z napi- 
sem „Wycieczka”, z których wysiadło kilkuset mężczyzn w cy- 
wilnych ubraniach. Uczestnicy wiecu w różny sposób opisywali  
potem „przybyszów”, przy czym wszyscy podkreślali odmien- 
ność wyglądu, zwłaszcza w porównaniu ze studentami.

Dosłownie z minuty na minutę atmosfera stawała się coraz 
bardziej napięta. Zaczynały mnożyć się incydenty; dochodziło 
do rękoczynów. Przybysze zachowywali się coraz bardziej agre- 
sywnie. Konflikt, który zapewne można było jeszcze zażegnać 
środkami politycznymi, nabrał dramatycznego, choć na szczęście  
nie krwawego wymiaru. Gdy wiec w praktyce dobiegał końca 
i studenci zaczynali się już rozchodzić, na teren uniwersytetu 
wkroczyli główną bramą funkcjonariusze milicji, a od strony  
ulicy cywile z pałkami z Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywa-
telskiej. Na dziedzińcu uniwersyteckim doszło do dramatycz-
nych scen. Przybysze bili pałkami wszystkich, nie oszczędzając 
ludzi starszych, w tym profesorów. Mimo że dość szybko wyco-
fano milicjantów i ormowców z terenu uniwersytetu, starcia  
z młodzieżą w różnych punktach miasta trwały do godzin wie- 
czornych. W opinii naocznych świadków środki użyte do roz-
pędzania wiecu były niewspółmiernie duże w stosunku do jego 
spokojnego przebiegu. 

W związku z tym niektórzy badacze wysuwali później 
przypuszczenie, iż doszło wówczas do prowokacji politycznej, 
że interwencja „sił porządkowych” na dziedzińcu Uniwersytetu 
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Warszawskiego była nieuzasadniona, a cywile kryjący się pod 
szyldem ORMO nie tyle dążyli do rozpędzenia zebranych, co do 
ich zmasakrowania. Wspominano czasem, że była to prowokacja 
ze strony MSW, sugerowano niekiedy, iż to „partyzanci” 
chcieli wykorzystać studencki wiec dla swoich celów. Trudno 
jednak zgodzić się z poglądem, że tysiące studentów dałoby 
się „wciągnąć w wiecowanie” jakiejś grupce agentów czy kon-
fidentów MSW, gdyby nie autentyczny bunt (jakże typowy dla 
młodych) wobec praktyk cenzorskich i wewnętrzna potrzeba 
solidarności z represjonowanymi kolegami. 

Nazajutrz tylko „Życie Warszawy” i „Sztandar Młodych” 
przyniosły krótkie, niepodpisane komunikaty o „zakłóceniach 
w ruchu ulicznym i komunikacji” w rejonie Krakowskiego 
Przedmieścia i Nowego Światu. Notatki te stanowiły dla stu- 
dentów kamień obrazy. Jeszcze więc tego samego dnia zapro-
testowali przeciwko napastliwej i kłamliwej treści i formie 
komunikatów, organizując w południe wiec w auli Politechniki 
Warszawskiej. Po wiecu studenci sformowali pochód, który 
skierował się w stronę redakcji „Życia Warszawy”. Po przejściu 
kilkuset metrów pochód został brutalnie zaatakowany przez 
milicjantów, którzy rozbili go na dwie części. Mniejsza zawró-
ciła w stronę placu Jedności Robotniczej, gdzie wzięła udział 
w gwałtownych walkach w rejonie nowego gmachu Wydziału 
Elektroniki. Tymczasem większa część zaczęła uciekać aleją 
Armii Ludowej w kierunku Marszałkowskiej. Tam na biegną-
cych „czekały” już milicyjne odwody. Tego dnia doszło też do 
studenckiej demonstracji na Krakowskim Przedmieściu przed 
uniwersytetem. Studenci manifestacyjnie darli i palili gazety, 
protestując w ten sposób przeciwko kłamstwom prasy na temat 
tego, co poprzedniego dnia wydarzyło się na terenie uniwersyte-
tu. Na zebranych kilkakrotnie szarżowała milicja. Studenci ucie-
kali i chowali się w kościele Świętego Krzyża oraz w budynkach 



uniwersyteckich. Jeszcze zresztą przez wiele godzin w różnych 
częściach Warszawy dochodziło do starć między protestującą 
młodzieżą a „siłami porządkowymi”, na które tego dnia składało 
się 1335 milicjantów, 510 funkcjonariuszy po cywilnemu oraz 
400 ormowców. 

Do największych i najbardziej zaciętych walk w Warszawie 
doszło 11 marca, kiedy to obok studentów na ulicach znalazło 
się sporo młodych robotników i uczniów szkół ponadpodstawo-
wych, a także – jak to zwykle w takich wypadkach bywa – 
zwykłych chuliganów szukających „okazji do draki”. Na Kra-
kowskim Przedmieściu przed zamkniętą bramą uniwersytetu  
już w południe zaczęły gromadzić się tłumy ludzi, głównie zre-
sztą młodzieży. Jednocześnie organizowano w mieście demon-
stracyjne przejazdy kolumn pojazdów milicyjnych. Takiej mo-
bilizacji ludzi i sprzętu Warszawa chyba jeszcze wcześniej nie 
widziała. Milicjanci oprócz hełmów, ochronnych okularów  
i długich pałek wyposażeni byli także w granaty łzawiące i ar-
matki wodne. Po południu w różnych punktach miasta docho- 
dziło do ulicznych utarczek. Starcia trwały aż do godzin wie-
czornych. W centrum Warszawy wybijano szyby, łamano 
ogrodzenia i ławki, z których wyrywano deski do walki. Zde-
molowano również wnętrze kina „Kultura” przy Krakowskim 
Przedmieściu. Nie potrafimy dziś jednak precyzyjnie określić, 
które zniszczenia były dziełem demonstrantów, a które efektem 
brutalnej i agresywnej działalności „sił porządkowych”. Gwał-
towne starcia miały wówczas miejsce m.in. przed gmachem 
KC PZPR. Tego dnia władze dysponowały w stolicy siłami 
liczącymi łącznie 7566 osób, z czego 5 tys. stanowił „aktyw 
partyjny i ORMO”.

W następnych dniach epicentrum studenckiej rewolty 
przejściowo przeniosło się poza Warszawę. Przez trzy tygodnie 
przez kraj przetaczała się fala solidarnościowych wystąpień 
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w szkołach wyższych niemal w całej Polsce. Do protestów,  
a zwłaszcza ulicznych demonstracji, przyłączała się także mło-
dzież szkolna (zwłaszcza licealiści), a także wielu młodych ro- 
botników. Starcia uliczne między młodzieżą a „siłami porząd-
kowymi” miały wtedy miejsce w kilkunastu miastach w całym 
kraju. Doszło do nich w następujących ośrodkach akademickich: 
Gliwicach, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, 
Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. W wielu innych miastach – 
w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Olsztynie, Opolu  
i Toruniu – na uczelniach odbywały się wiece, w czasie których 
uchwalano rezolucje, lecz nie było tam ulicznych zamieszek.  
Do demonstracji ulicznych i starć z milicją doszło natomiast 
wtedy w czterech miastach, w których nie było jeszcze wówczas 
szkół wyższych: Bielsku-Białej, Legnicy, Radomiu i Tarnowie. 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że studencka rewolta,  
w którą zaangażowało się łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób,  
z czego – jak oficjalnie poinformowano – 2730 zostało zatrzy-
manych przez milicję, objęła w praktyce wszystkie cywilne 
uczelnie w Polsce. Jednak manifestacje i gwałtowne walki ulicz-
ne były wyjątkową formą protestu. Na znacznie szerszą skalę roz-
wijała się akcja kolportażu ulotek oraz umieszczania w pub-
licznych miejscach wrogich z punktu widzenia władzy napisów. 
Objęła ona łącznie kilkaset miejscowości w całym kraju.

28 marca miał miejsce ostatni marcowy wiec na Uniwersy-
tecie Warszawskim, w czasie którego studenci zaprotestowali 
przeciwko usunięciu z uczelni grupy uczonych obarczanych 
przez władze odpowiedzialnością za niewłaściwy wpływ na 
młodzież. Najważniejszym dokumentem uchwalonym w czasie 
tego wiecu była jednak „Deklaracja Ruchu Studenckiego”, su-
mująca ideowy dorobek tych burzliwych trzech tygodni. Był to 
również dokument najpełniejszy, w którym autorzy wykraczali 
poza wąsko rozumianą sferę spraw studenckich. Upominali 
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się o nową organizację młodzieżową, ale żądali też zniesienia 
cenzury, przeprowadzenia reformy gospodarczej, która oparłaby 
życie gospodarcze na zasadzie rachunku ekonomicznego i sa-
morządności przedsiębiorstw. Opowiadali się za stworzeniem 
niezależnych związków zawodowych, pełną niezawisłością są- 
downictwa, a także powołaniem do życia Trybunału Konsty- 
tucyjnego. „Deklaracja Ruchu Studenckiego” była nie tylko  
bodaj najważniejszym dokumentem tamtego ruchu studenckie-
go, ale przede wszystkim ideowym testamentem studenckiego 
Marca, do którego w jakimś stopniu – świadomie lub nieświa-
domie – nawiązywały potem kolejne generacje polskich 
studentów. Władze odpowiedziały na wiec i jego rezolucję 
natychmiast. Aresztowano członków Studenckiego Komitetu 
Delegatów Wydziałowych. Rektor skreślił z listy studentów 34 
osoby, a 11 zawiesił w prawach studentów. 30 marca oznajmio-
no o rozwiązaniu Wydziału Filozofii, kierunku psychologii na 
Wydziale Pedagogicznym oraz trzeciego roku na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym. Na skutek tej decyzji 1616 osób 
przestało być studentami Uniwersytetu Warszawskiego, 
przy czym wielu niedawnych studentów zostało natychmiast 
wcielonych do wojska. Na żadnej innej uczelni nie sięgnięto po 
aż tak drastyczne metody.

11 marca w „wydarzeniach marcowych” pojawił się nowy  
nurt, a mianowicie antysemityzm, oficjalnie nazywany antysyjo-
nizmem. Do ataku przeciwko „syjonistom” przystąpiła część 
prasy. Tego dnia zainicjowano także akcję organizowania (zwyk- 
le w godzinach pracy) masówek w zakładach pracy, na których  
potępiano wymienianych z nazwiska „inspiratorów” i „organiza- 
torów” studenckich protestów. W następnych dniach i tygod-
niach przez Polskę przetoczyła się fala organizowanych przez 
władze wieców potępiających „wichrzycieli” i „bankrutów poli- 
tycznych”, którzy rzekomo mieli kryć się za plecami „zdezo-
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rientowanej i otumanionej” młodzieży studenckiej. Równocześ-
nie na masówkach tych pojawiały się hasła „antysyjonistyczne”. 
Ponadto działacze PZPR w sposób mniej czy więcej wyraźny 
wyrażali też poparcie dla Gomułki. 

Towarzyszyła temu wszystkiemu akcja o charakterze poli-
tycznej czystki, która objęła aparat partyjny, urzędy centralne  
i terenowe, administrację państwową, wojsko, środki masowe-
go przekazu, oświatę, służbę zdrowia, środowiska naukowe  
i kulturalne – w praktyce niemal wszystkie sfery działalności 
publicznej. W aparacie bezpieczeństwa akcję – jak między sobą  
mówili jej wykonawcy – „aryzacji” zakończono już kilka lat 
wcześniej. Tylko w Warszawie od marca do końca września 
1968 r. odwołano ze stanowisk kierowniczych blisko 800 osób, 
podczas gdy w latach 1965–1967 dokonano nieco ponad 600 
zmian na stanowiskach kierowniczych. Była to więc akcja za-
krojona na szeroką skalę. W 1968 r. w pierwszej kolejności 
uderzono w osoby mające wówczas dzieci na studiach, które 
mogły, chociaż wcale nie musiały, uczestniczyć w protestach 
studenckich. Karanie rodziców za działalność ich dorosłych dzie- 
ci wielu ludziom przypominało zasadę odpowiedzialności zbio- 
rowej. W takiej atmosferze w ciągu kilku lat po Marcu z Polski 
wyemigrowało ponad 15 tys. osób.

Rzecz jasna nie wszyscy przyglądali się tej akcji w mil- 
czeniu. Nie brakowało i takich, nawet na kierowniczych stano- 
wiskach w partii i państwie, którzy usiłowali protestować prze-
ciwko akcji kompromitującej Polskę w oczach światowej opinii  
publicznej. Najszerszym echem odbiły się protestacyjne rezy-
gnacje z funkcji partyjnych i państwowych członka Biura Poli-
tycznego i przewodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba, 
członka Biura Politycznego i ministra spraw zagranicznych Ada-
ma Rapackiego oraz ministra finansów Jerzego Albrechta, a tak-
że głośna interpelacja pięciu posłów katolickiego Koła „Znak”.
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Opisanym wydarzeniom towarzyszyła zakulisowa walka 
polityczna o władzę w kierownictwie PZPR. W wyniku „wy-
darzeń marcowych” pozycja Gomułki przejściowo uległa osła- 
bieniu, ale jednak mimo wszystko udało mu się utrzymać 
u władzy. W Polsce żartowano, że Moczarowi do zajęcia 
stanowiska Gomułki (o ile istotnie było to jego celem, bo 
sprawa nie jest do końca przesądzona) zabrakło tylko jednego 
głosu poparcia: głosu Leonida Breżniewa. Gomułka zrozumiał 
w końcu, że przynajmniej przejściowo stracił panowanie nad 
biegiem wydarzeń, że zbyt wiele spraw działo się jak gdyby 
poza nim. Zrozumiał też chyba wreszcie, ile szkód politycznych  
i propagandowych, nie mówiąc o moralnych, przyniosła kam-
pania antysemicka i antyinteligencka. Pojął również, iż czas  
wcale nie pracuje na jego korzyść, gdyż „do ataku” na eks-
ponowane stanowiska w aparacie partyjnym, administracji, 
propagandzie itd. przystąpili ludzie znacznie od niego młodsi. 

Niewątpliwie w utrzymaniu się u władzy pomogły Go-
mułce wydarzenia na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza – 
paradoksalnie – Praska Wiosna. I sekretarz KC PZPR od począ-
tku z rezerwą i niechęcią odnosił się do tego reformatorskiego 
eksperymentu, którego celem była demokratyzacja oraz libera-
lizacja systemu i stworzenie „socjalizmu z ludzką twarzą”. 
Uważał, iż ta „rewizjonistyczna zaraza” zagraża Polsce i oba-
wiał się, że – wykorzystując niestabilną sytuację polityczną  
w Czechosłowacji – Zachód mógłby próbować „wyłuskać ją  
z socjalistycznej wspólnoty”. 

Pamiętać przy tym należy, że RFN nie uznała jeszcze wów-
czas oficjalnie nienaruszalności polskiej granicy zachodniej na 
Odrze i Nysie Łużyckiej. Gomułka bał się po prostu, że Niemcy 
mogliby próbować wykorzystać sytuację w Czechosłowacji 
do podjęcia próby (nawet zbrojnej) oderwania od Polski Ziem 
Zachodnich i Północnych. Obok przywódcy Niemieckiej Repu- 
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bliki Demokratycznej Waltera Ulbrichta był więc tym komu-
nistycznym przywódcą, który najaktywniej i najusilniej przeko-
nywał Breżniewa o potrzebie postawienia tamy „kontrrewolucji” 
w Czechosłowacji. Nie znaczy to oczywiście, iż Breżniew 
i radzieccy wojskowi byli temu przeciwni i opowiadali się 
wyłącznie za politycznym, a nie militarnym rozwiązaniem. 

Ostatecznie 20 sierpnia późnym wie czorem rozpoczęła się  
zbrojna interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czecho-
słowacji. Wojska inwazyjne pierwszego rzutu liczyły do 250 tys.  
żołnierzy i około 4,2 tys. czołgów, a wraz z drugim rzutem  
w sumie około 450 tys. żołnierzy i blisko 6,5 tys. czołgów. W ope- 
racji „Dunaj” kontyngent polski wynosił ponad 24 tys. oficerów 
i żołnierzy, 647 czołgów, 566 trans porterów, 191 dział i moź-
dzierzy, 84 działa przeciwpancerne, 96 dział przeciwlotni czych, 
4798 samochodów i 36 śmigłowców. Po II wojnie światowej 
wojska polskie poza granicami kraju nigdy i nigdzie nie były za-
angażowane w takiej skali. Podobnych środ ków użyto tylko do 
tłumienia robotniczego buntu na Wybrzeżu w grudniu 1970 r.,  
a jeszcze większych w stanie wojennym w grudniu 1981 r.

Niezwykle trudno przeprowadzić pełny bilans „wydarzeń 
marcowych”. Jest to tym trudniejsze, że nieco inaczej były one 
postrzegane w pierwszych miesiącach i w latach następujących 
po nich, nieco inaczej czynimy to dzisiaj. Niemniej jednak nie 
ulega wątpliwości, że był to jeden z najgłębszych kryzysów 
społeczno-politycznych w całej historii PRL.
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