


O MARCU '68 INACZEJ. W TRZYDZIESTĄ 
ROCZNICĘ LUBELSKIEGO MARCA
Maria Wrzeszcz 

O studenckim Marcu ’68 napisa-
no bardzo dużo. Najbardziej wyczer-
pującym opracowaniem jest niewąt-
pliwie książka pt. Marzec 1968. Ge-
neza. Przebieg. Konsekwencje, autor-
stwa Jerzego Eislera, opublikowana 
w 1991 roku przez PWN. Tamtym wy-
darzeniom w Lublinie poświęcony jest 
następujący fragment: [...] „studentka 
UMCS opowiadała o manifestacji stu-
denckiej w Lublinie, której jednak nie 
potrafiła precyzyjnie określić w czasie 
(„gdzieś w połowie marca”). Kiedy szła 
na śniadanie do znajdującej się na tere-
nie osiedla akademickiego Chatki Ża-
ka, u wejścia do Ogrodu Botanicznego 
zatrzymali ją milicjanci otaczający te-
ren. Widziała jednak stamtąd studen-
cki pochód w  dzielnicy akademickiej. 
Wedle jej relacji, do rozpędzenia po-
chodu milicja użyła przede wszystkim 
granatów łzawiących i armatek wod-
nych, w  mniejszym stopniu pałek; po-
chód był filmowany z kamer umieszczo-
nych na dachach domów” (s. 284-285). 
To wszystko. 

I. MANIFESTACJA POD CHATKĄ 
ŻAKA, POCHÓD I ARESZTOWANIA 
Byłam wtedy studentką I roku historii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go. O wiecu studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego dowiedziałam się w so-
botę, 9 marca. W niedzielę w miastecz-

ku akademickim pojawiły się ulotki, za-
powiadające na poniedziałek, 11 mar-
ca, na godz. 14.00 przed Chatką Żaka 
wiec na znak solidarności ze studenta-
mi z Warszawy. W poniedziałek już od 
rana wyczuwało się na uczelni nieco-
dzienną atmosferę. Po zakończonym 
o godz. 13.00 wykładzie prof. Zygmun-
ta Sułowskiego (zmarł 12 II 1995 roku) 
z pradziejów ziem polskich, jako sta-
rościna roku powiedziałam: Nie wiem, 
co będzie z zajęciami popołudniowy-
mi. Myślę, że pójdziemy tam, dokąd 
powinniśmy pójść. 

Po obiedzie udaliśmy się przed Chat-
kę Żaka. Już z daleka widać było rosną-
cy tłum. Pogoda była brzydka, padał 
drobny deszcz ze śniegiem. Wilgot-
ny ziąb przenikał ciało. Jednak w  tłu-
mie nie czuło się tego. Ludzi przyby-
wało. W  Chatce Żaka obradowała Ra-
da Okręgowa Zrzeszenia Studentów 
Polskich, na placu było coraz więcej 
studentów. Wiele głów wychylonych 
z okien domów studenckich A i B przy-
glądało się z ciekawością temu, co dzie-
je się na dole. Było wesoło, dowcipko-
waliśmy, czekając na innych. Zaczę-
ły padać różne okrzyki, podejmowali-
śmy je z ochotą. Jak się później okazało, 
inicjowali je głównie chłopcy z poloni-
styki UMCS. Wśród tłumu przecha-
dzał się elegancko ubrany starszy pan, 
namawiający nas do rozejścia się. Nie 
wiedziałam, że był to rektor UMCS, 
prof. dr hab. Grzegorz Leopold SeidlerI.  

 ...ocalałeś nie po to aby żyć
 masz mało czasu trzeba dać świadectwo

Z. Herbert 

I  Prof. Grzegorz 
Leopold Seidler 
(ur. 18 września 1913, 
zm. 28 grudnia 2004).

Manifestacja studencka  
w Lublinie z okazji 20 rocznicy 
Marca 1968 roku,   

fot. Przemysław Omieczyński
Ze zbiorów Autora

Artykuł ten jest uzu-
pełnioną i poprawioną 
wersją tekstu  
Mój Marzec '68.  
W dwudziestą pią-
tą rocznicę lubelskie-
go Marca, zamieszczo-
nego w wydawanym 
przez KUL dwumie-
sięczniku „Przegląd 
Uniwersytecki”, 5, 1993, 
nr 2, s. 6-7.
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Odpowiedziałam mu wtedy, że lepiej 
będzie, jeśli to on sobie pójdzie, a my 
rozejdziemy się wówczas, gdy o tym 
zdecydujemy sami. Zdumieni moją re-
akcją koledzy zdjęli mi czapkę z głowy 
i wepchnęli głębiej w tłum, by uchronić 
mnie przed mogącymi nastąpić przy-
krymi konsekwencjami. Już wtedy wy-
ciągano wskazywane przez tajniaków 
osoby. Na wysokości Domu Asysten-
ta aż do ul. Sowińskiego stały autobu-
sy z tzw. aktywem robotniczym i samo-
chody z milicją. Dużo tego było. Na ich 
widok ktoś dowcipnie krzyknął: „Ame-
rykanie precz z Wietnamu!”. Powtórzy-
liśmy to kilkakrotnie. Hasło to przypo-
mniał mi niedawno ks. Marian Ruse-
ckiII, którego jako jednego z pierwszych 
zabrano z tłumu, wskazując – „tego 
w zielonej kurtce”. 

Około 14.30 od wejścia do Chatki 
Żaka padła komenda: „Na Krakowskie 
Przedmieście!”. Tam mieliśmy spotkać 
się z wracającymi po pracy do domów 
ludźmi i wspólnie z nimi odbyć wiec. Jak-
że byliśmy naiwni! Ruszyliśmy do przodu. 
Nie powiódł się zamiar dojścia do Kra-
kowskiego Przedmieścia ulicą Sowiń-
skiego. Za gęsto tam było. Szliśmy więc 
prosto ul. Nowotki (obecnie ks. I. Radzi-
szewskiego). Cieszyliśmy się, że idziemy 
razem, że jest nas dużo (wg różnych sza-
cunków od 2 do 3 tys. osób). Skandowa-
liśmy: „Precz z cenzurą!”, „Prasa kłamie!”, 

„Chcemy wolności!”, „Chcemy demokra-
cji!”, „Chcemy Dziadów bez dziadów!”, 

„Przeżyliśmy najazd szwedzki, przeżyje-
my i sowiecki!”. 

Czuliśmy się wolni. Nie uszliśmy 
jednak daleko. Przed Domem Nauczy-
ciela, na wysokości Konwiktu Księży 
Studentów KUL, drogę zagrodził nam 
aktyw robotniczy, uzbrojony w długie 
pały, posiłkowany przez milicjantów 
w hełmach na głowach, z karabinami 
i osadzonymi na nich bagnetami w rę-
kach, oraz tajniaków z wielkimi psami 
na smyczy. 

Zrobiło się gorąco. Wyłapywane 
z  tłumu osoby – wiele dotkliwie po-
bitych – odprowadzano do Domu Na-
uczyciela. Dużej grupie udało się wbiec 
na plac przed kościołem akademickim. 
Ubecy, widząc, że z okien Konwik-
tu ktoś robi zdjęcia, wpadli tam, lecz 
nie udało im się zabrać aparatu foto-
graficznego. Nie dotarłam do zrobio-
nych wówczas zdjęć. Rozpierzchliśmy 
się, ale część osób skierowała się po-
nownie przed Chatkę Żaka. Janusz Ba-
zydło, student V roku historii i ówczes-
ny przewodniczący Rady Uczelnianej 
Zrzeszenia Studentów Polskich Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego (da-
lej RU ZSP KUL) pożyczył od kogoś 
teczkę i razem z Kazikiem Wojtasi-
kiem, studentem II roku historii, weszli 
do Domu Nauczyciela i policzyli za-
trzymanych studentów. Było ich ok. 50, 
w tym ok. 40 z KUL-u. Janusz, widząc 
na co się zanosi, postanowił uprzedzić 
gromadzących się przed Chatką Żaka 
kulowców. Wzięli go stamtąd. Wszyst-
kich zatrzymanych przewieźli do Ko-
mendy Wojewódzkiej MO przy ul. Na-
rutowicza i tam ich kilkakrotnie prze-
słuchiwali, pytając głównie o inspira-
torów całej akcji. Po przesłuchaniach 
część wypuszczono, pozostałych po-
stawiono przed kolegium.

II. WIEC W CHATCE ŻAKA – 
OBARCZENIE WINĄ KUL-U 
ZA ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ 
STUDENCKICH W LUBLINIE 

We wtorek i środę analizowaliśmy prze-
bieg poniedziałkowych wydarzeń. Dzię-
ki Radiu Wolna Europa z uwagą śledzi-
liśmy również to wszystko, co dzia-
ło się w Warszawie i w innych ośrod-
kach akademickich. Szukaliśmy także 
oceny tych wydarzeń w lubelskich ga-
zetach. Przyniosły one kilka niepodpi-

Maria Wrzeszcz, 
uczestniczka wyda-

rzeń Marca '68, dzia-
łaczka opozycji an-
tykomunistycznej. 
W latach 1967-72 

studiowała historię 
na Wydziale Nauk  
Humanistycznych 

KUL, następnie podję-
ła pracę w redakcji En-

cyklopedii Katolickiej 
KUL; od 1977 roku 

związana była z wy-
dawanym poza cen-
zurą kwartalnikiem 

„Spotkania. Niezależ-
ne Pismo Młodych Ka-

tolików”; od 1993 r. 
współpracowała z Ty-
godnikiem Katolickim 

„Niedziela”; swe arty-
kuły publikowała m.in. 
w kwartalnikach „Ak-
cent”, „Rota” i „Nasza 
Rota” oraz miesięcz-

niku „Miejsca Święte” 
i „Przeglądzie Uniwer-
syteckim”. Uczestnicz-
ka dorocznych konfe-
rencji „Dialog Dwóch 

Kultur” odbywających 
się w Krzemieńcu.

II  Ks. Prof. Marian Jan 
Rusecki (ur. 22 marca 

1942, zm. 15 gru-
dnia 2012).
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sanych artykułów, 
określających na-
szą akcję jako „chu-
ligańskie wybryki”, 

„niepokoje i awan-
tury”, „wrogie pro-
wokacje”, „warchol-
skie i anarchistycz-
ne wystąpienia”, 

„akademickie eksce-
sy”. Nas – uczestni-
ków tych wydarzeń 

– nazwano „war-
cholskimi elemen-
tami”, „wichrzycie-
lami”, „mącicielami 
spokoju i porządku”, 

„tłumem dziewczą-
tek i zbuntowanych 
uciśnionych mło-
dzieńców”, domniemanych zaś przy-
wódców – „agresywnymi prowodyra-
mi” i „politycznymi bankrutami”. 

W środę, 13 marca o godz. 20.00, 
w  Chatce Żaka rozpoczął się wielogo-
dzinny burzliwy wiec, w którym wzię-
ło udział ok. półtora tysiąca osób. Po-
twierdził fakt obarczenia winą za te zaj-
ścia studentów KUL-u, którzy wielo-
krotnie zabierali głos. Jeden z nich za-
pytał wprost: „Czy w kraju jest demo-
kracja, jeśli bije się studentów pałkami?” 
Po chwili dodał – „Delikatnie mówiąc 
prasa nas oszkalowała. My nie może-
my sobie na to pozwolić. Powinniśmy 
żądać, żeby prasa nas przeprosiła. Wal-
czymy o to, żeby w Polsce była wolność”. 
Inny zaś mówił: „Zarzucają nam dla-
czego poparliśmy studentów warszaw-
skich, dlaczego, nie wiedząc o co cho-
dzi, nie będąc w Warszawie, chcieliśmy 
zamanifestować naszą z nimi solidar-
ność. A kto z nas był w Wietnamie? [...] 
Widocznie zależy komuś na przeciwsta-
wianiu robotników studentom. Mam 
kolegów z Fabryki Samochodów Cięża-
rowych i wiem, że robotników oszuka-
no, mówiąc, że studenci pyskowali prze-

ciw robotnikom. [...] Nie mieliśmy żad-
nego przewodnictwa. Potraktowano 
nas jak bydło. Powiadają, że przywódcy 
zrobili nas w konia, pchnęli do wystą-
pień, a sami schowali się za naszymi ple-
cami. A skąd kto wie, że byli przywód-
cy [...]. Dlaczego zebraliśmy się? Dlacze-
go studenci krzyczeli: Chcemy wolności, 
chcemy demokracji? Bo decyzję o zdję-
ciu Dziadów podjęli ludzie nieodpowie-
dzialni, bo łamie się u nas praworząd-
ność i nie przestrzega konstytucji”.

Owocem tego wiecu miało być 
uchwalenie rezolucji. Grupa studen-
tów KUL-u walczyła o umieszczenie 
w niej stwierdzenia, że nie z ich uczel-
ni wywodzą się inspiratorzy zajść. Za-
protestowała i wówczas, gdy pozosta-
li chcieli dopisać: inspiratorzy zajść nie 
są studentami Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, Wyższej Szkoły Rol-
niczej, Akademii Medycznej i Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej. Wielu kolegów 
i koleżanek z innych uczelni zarzucało 
kulowcom „mącenie porządku obrad”. 
Jedna z dziewcząt z UMCS wręcz krzyk-
nęła: „To idźcie go sobie bronić do sie-
bie, na KUL!”. 

Przejście między akademikami 
UMCS a ul. Godebskiego. 
Zdjęcia operacyjne SB z wiecu 
z 11 marca 1968 roku 
pod Chatką Żaka. 

Zbiory IPN w Lublinie 
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)

141

O MARCU '6 8  INAC ZE J.  W TR Z YDZIE STĄ ROC ZNICĘ  LUBEL SKIEGO MARC A

nr 47 (2018)



Dowodem „wskazującym na przy-
wódczą rolę studentów KUL-u w lubel-
skich wypadkach” był również opubli-
kowany w czwartkowym „Sztandarze 
Ludu” komunikat rektora UMCS, prof. 
Seidlera. Czytamy w nim m.in.: „Wczo-
raj jednakże stwierdziłem, że mała gru-
pa młodzieży uporczywie stara się siać 
niepokój i mimo wyjaśnienia spraw, 
złośliwymi pytaniami stara się go-
dzić w ustrój Polski Ludowej, porządek 
prawny i zasady współżycia akademi-
ckiego. Owa nieliczna grupa, składająca 
się ze studentów Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, przebywa bezpraw-
nie w gmachach naszego uniwersyte-
tu, nawołuje do organizowania zebrań 
w celu wywołania awantur i niepokoju. 

Oświadczam, że studenci ci mo-
gą urządzać zebrania na swoim tere-
nie i za zezwoleniem swoich władz, ale 
podburzanie młodzieży i łamanie prze-
pisów akademickich na terenie UMCS 
jest bezprawiem i będę je ścigał z całą 
surowością, przy pomocy organów na-
szej władzy”. 

Długo staliśmy przed kościołem aka-
demickim, spoglądając zza płotu w dół 
na ul. Nowotki. Przy schodach prze-
chadzało się dwóch ubeków z psami. 
Podobnie było przy wejściu od ul. Ło-
pacińskiego. Cały teren od al. PKWN 
(obecnie ul. Głęboka) przez ul. M. Cu-
rie-Skłodowskiej, Sowińskiego, Wete-
ranów, Al. Racławickie aż do Komitetu 
Wojewódzkiego partii był mocno obsta-
wiony milicją i ormowcami. Zmarznię-
ci, przerażeni brutalną reakcją sił po-
rządkowych, a także ze strachu przed 
aresztowaniem, wchodziliśmy do sal 
wykładowych. Miały być ćwiczenia 
z historii starożytnej. Dr Edward Zwol-
ski wszedł z nami (zmarł 19 września 
1997 roku). Wraz z Adamem Chrusz-
czewskim obserwował całą akcję przez 
siatkę od ul. Nowotki. Nie zapalaliśmy 
światła, siedzieliśmy w milczeniu, pró-
bując ogarnąć myślą to, co przez kil-
ka godzin z naszym udziałem się zda-
rzyło. W sali było nas niewiele, nasłu-
chiwaliśmy odgłosu kroków na koryta-
rzu, licząc na to, że zjawią się pozostali.  

Studenci na tle akademików 
Amor i Babilon. Zdjęcia operacyjne 

SB z wiecu z 11 marca 1968 roku 
pod Chatką Żaka. 

Zbiory IPN w Lublinie 
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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Około godz. 20.00, z ogromną czujnoś-
cią, pojedynczo, opuszczaliśmy KUL. 
Następnego dnia przed południem wró-
cili na zajęcia trzej koledzy, brakowało 
jeszcze trzech – postawiono ich przed 
kolegium. Taki był bilans Marca na mo-
im, liczącym 25 osób, roku. 

III. REAKCJA STUDENTÓW KUL-U 
NA BEZPODSTAWNE 
OSKARŻENIA

Odpowiedzią na stanowisko rektora 
Seidlera był skierowany do niego list 
RU ZSP KUL, w którym pytano m.in., 
czy studentom KUL-u nie wolno prze-
bywać na terenie miasteczka uniwer-
syteckiego, czy nie mają prawa wstę-
pu do siedzib studenckich organiza-
cji międzyuczelnianych, które znajdu-
ją się w  Chatce Żaka oraz czy – zda-
niem Pana Rektora – studenci UMCS 
również w sposób bezprawny korzy-
stają ze zbiorów Biblioteki KUL, biorą 
udział w balach i innych imprezach or-

ganizowanych na terenie KUL-u. List 
ten doręczony osobiście przez Nin-
kę Koziarską, studentkę V roku histo-
rii, do gmachu rektoratu UMCS przy pl. 
Litewskim, pozostał bez odpowiedzi. 

RU ZSP KUL zwróciła się także 
z  apelem do studentów naszej uczel-
ni, by do czasu wycofania tego dyskry-
minacyjnego zakazu nie wchodzili na 
teren Chatki Żaka. „Odwołujemy się 
do Waszego poczucia honoru, abyście 
nie wchodzili tam, gdzie nie jesteśmy 
mile widziani. Na naszym uniwersy-
tecie studenci innych uczelni Lubli-
na pozostaną zawsze miłymi gośćmi. 
Mamy nadzieję, że nasi studenci staną 
na wysokości zadania i okażą się ludź-
mi gościnnymi i kulturalnymi”. 

W związku z opublikowaniem 
12 marca przez „Kurier Lubelski” nie-
podpisanego artykułu pt. W niedo-
brej sprawie, zawierającego wiele nie-
prawdziwych informacji i zarzutów 
pod adresem młodzieży akademi-
ckiej KUL – RU ZSP wystosowała do 
redakcji kategoryczny protest prze-

Prześwit między akademikami 
Amor i Babilon.  Zdjęcia operacyjne 
SB z wiecu z 11 marca 1968 roku 
pod Chatką Żaka. 

Zbiory IPN w Lublinie 
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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ciw niektórym stwierdzeniom szka-
lującym studentów KUL i  cały Uni-
wersytet Lubelski. Ciężkim zarzutem 
był niedawny pobyt na KUL-u Ste-
fana Kisielewskiego, który na zapro-
szenie Koła Polonistów wygłosił od-
czyt na temat „Kultura w powojennej 
Polsce”. Kisielewskiego atakowano ze 
wszystkich stron za jego słynne wy-
stąpienie 29 lutego 1968 roku na ze-
braniu nadzwyczajnym Warszawskie-
go Oddziału Związku Literatów Pol-
skich w obronie Dziadów. Użył wów-
czas dosadnego określenia – „skanda-
liczna dyktatura ciemniaków w  pol-
skim życiu kulturalnym”. Pobito go 
też dotkliwie. Rada Uczelniana tak 
zakończyła swój list: „czujemy się zo-
bowiązani i upoważnieni jako przed-
stawiciele młodzieży studenckiej żą-
dać w tej sprawie wyjaśnień redakcji, 
a także opublikowania naszego pisma 
na łamach „Kuriera Lubelskiego”. Od-
powiedzi również nie było. 

IV. WKŁAD KSIĘDZA REKTORA 
GRANATA W UWOLNIENIE 
ARESZTOWANYCH 
STUDENTÓW 

Czwartkowy „Sztandar Ludu” z 14 mar-
ca zamieścił na pierwszej stronie listę 
ukaranych przez działające w trybie 
przyspieszonym Kolegium Karno-Ad-
ministracyjne Prezydium Miejskiej Ra-
dy Narodowej w Lublinie. Były na niej 
23 osoby, w tym 15 studentów z KUL-u, 
7 z UMCS-u i jeden określony jako „bez 
zajęcia”. Prawie wszyscy, z nielicznymi 
wyjątkami, otrzymali najwyższy stoso-
wany wówczas wymiar kary. Na czele 
tej listy stał ks. Marian Rusecki, student 
kursu wyższego teologii (obecnie – pra-
cownik naukowy KUL-u). Ponadto byli 
na niej: Tadeusz Dawidowicz (I rok kla-
syki, pracownik naukowy KUL-u), Hali-
na Płoszaj (I rok polonistyki), Janusz Mi-
chalak (II rok historii sztuki, właściciel 

Przejście między akademikami 
UMCS a ul. Godebskiego. 

Zdjęcia operacyjne SB z wiecu 
z 11 marca 1968 roku 

pod Chatką Żaka. 
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restauracji w Kazimierzu nad Wisłą), 
Stanisław Włodkowski (II rok filozofii 
przyrody), Franciszek Bujak (III rok psy-
chologii), Jerzy Fasula i Stanisław Pażu-
cha (I rok historii, związany z Civitas 
Christiana w Nowym Sączu), Ryszard 
Gorliński (IV rok polonistyki, wielolet-
ni pracownik Redakcji Encyklopedii Ka-
tolickiej, zmarł w 1985 roku), Grażyna 
Hofman, Jerzy Kaczorowski (II rok po-
lonistyki, związany z neokatechume-
natem i zaangażowany w działalność 
Kościoła na Wschodzie), Bronisław 
Bartosiewicz (I rok historii sztuki, za-
wodowy poszukiwacz skarbów w Pol-
sce) i Adam Frączek (I rok polonisty-
ki). Janusza Bazydłę i Adama Kondera-
ka (mój kolega z I roku historii) skaza-
no na dwa miesiące aresztu bez możli-
wości zamiany na grzywnę. 

Na wiadomość o postanowieniach 
wyroku kolegium ówczesny rektor 
KUL, ks. prof. Wincenty Granat, popro-
sił do siebie p.o. przewodniczącego RU 
ZSP (po aresztowaniu J. Bazydły), Ka-
zika Pawłowskiego, studenta V roku hi-
storii i Adama Bielę, studenta III roku 
psychologii. Wyłożył wymaganą do wy-
kupienia wszystkich studentów (nie tyl-
ko kulowców) sumę i polecił im jak naj-
szybsze załatwienie tej sprawy, by na-
sze koleżanki i koledzy rychło znaleź-
li się na wolności i mogli kontynuować 
naukę. Ksiądz rektor przez cały czas był 
z nami. Wiedział o wszystkim. Widy-
waliśmy go wówczas często spacerują-
cego korytarzami KUL-u w towarzy-
stwie Kazika Pawłowskiego. Na jego za-
troskanej twarzy – jak zawsze – gościł 
uśmiech. Kochaliśmy go za to bardzo. 

Kiedy dowiedzieliśmy się o wspa-
niałej postawie naszego księdza rekto-
ra, podjęliśmy akcję zbiórki pieniędzy, 
by choć ich część zwrócić księdzu rek-
torowi. Przez kilka dni kwestowaliśmy 
przed stołówką, w stołówce, przed koś-
ciołem akademickim. Z puszkami sta-
li m.in.: K. Wojtasik (pracownik Inten-

dentury KUL-u) i jego serdeczny przyja-
ciel Karol Hołubicki (obecnie wizytator 
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księ-
ży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo), 
A. Biela (pracownik naukowy KUL-u, 
poseł Akcji Wyborczej „Solidarność”), 
Władek Haracz, dwie Lusie: Wencówna i 
Szabłowska oraz M. Wrzeszcz (pracow-
nik Redakcji Encyklopedii Katolickiej 
KUL). Wieczorami w salonach rektor-
skich opróżnialiśmy puszki. Ogromne 
wrażenie na wszystkich wywarł nowy 
wówczas banknot o nominale 1000 zł, 
stanowiący wtedy ok. 1/3 pensji. Wrzu-
ciła go do mojej puszki dr Teresa Kuko-
łowiczIII, pracownik naukowy KUL-u. 
Jednego wieczoru podczas tej akcji 
zajrzał do nas ksiądz rektor i  popro-
sił pracującą tam panią Norbertę Joń-
czyk (obecnie w Domu Zakonnym Có-
rek Najczystszego Serca Maryi w Rabce), 
by dała nam gorącej herbaty – „bo prze-
cież oni mocno pomarzli”. Różni ludzie 
przynosili pieniądze także do lokalu 
Rady Uczelnianej. Zbiórkę prowadzili 
również mieszkający w Konwikcie księ-
ża studenci. Zaangażował się w nią stu-
dent II roku teologii pastoralnej, ksiądz 
Kazimierz RyczanIV (uczestnik manife-
stacji przed Chatką Żaka, świadek wtar-
gnięcia UB do Konwiktu, późniejszy 
pracownik naukowy KUL-u, a od roku 
1993 biskup ordynariusz kielecki) i jego 
przyjaciel, ks. Stanisław Stodolak z die-
cezji przemyskiej, student II roku muzy-
kologii, którzy następnie uczestniczyli 
w akcji wykupywania studentów. Szko-
da, że nikt z nas nie pamięta, ile wów-
czas zebraliśmy. Jedno jest pewne, że 
nie uzbieraliśmy tyle, ile wyłożył ksiądz 
Granat. W grę wchodziła ogromna su-
ma, chyba 100 tys. zł. Dostał ją do ręki 
A. Biela. Jeszcze po dwóch latach UB py-
tało Pawłowskiego – ile zarobił na tam-
tej zbiórce? 

W siedzibie Rady Uczelnianej w bar-
dzo wąskim gronie obmyślono sposób 
wykupu studentów. Otóż każda z wta-

IV  Ks. dr hab. 
Kazimierz Ryczan 
(ur. 10 lutego 1939, 
zm. 13 września 2017).

III  Prof. Teresa 
Kukołowicz 
(ur. 2 stycznia 1925, 
zm. 28 lutego 2014).
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jemniczonych osób, po uprzednim na-
uczeniu się danych ukaranego, podając 
się np. za koleżankę czy kolegę, bądź ko-
goś znajomego, otrzymywała od A. Bie-
li żądaną kwotę, wpłacała ją w ratuszu 
i z pokwitowaniem jechała do aresztu 
na ul. Zemborzycką, by uzyskać zwol-
nienie konkretnej osoby. Pamiętam, że 
Dorota Kornas, dziewczyna Adama 
Bieli (wtedy studentka I roku psycholo-
gii, obecnie pracownik naukowy KUL-u, 
żona Adama) wykupiła swego starszego 
kolegę, Frania Bujaka. 

V. ATMOSFERA NA KUL-U 
PODCZAS WYDARZEŃ 
MARCOWYCH 

Chciałabym podkreślić wspaniałą at-
mosferę panującą wówczas w całej na-
szej społeczności akademickiej. Wy-
kładowcy darzyli nas sympatią, życz-
liwością i zrozumieniem, chociaż pra-
wie wcale nie rozmawialiśmy z nimi 
o tym. Wszak uczelnia była penetro-
wana także niestety i przez konfiden-
tów (nazywanych wtedy „kapusiami”), 
studiujących w jej murach. Trzeba by-
ło mieć się na baczności, by nie za-
szkodzić sobie, a zwłaszcza uniwer-
sytetowi. Mimo wszystko czuliśmy 
się bezpieczni. Nikt nie nazywał nas 
chuliganami. Wiedzieliśmy, że mo-
żemy spokojnie kontynuować studia. 
To  pozwalało chodzić z podniesioną 
głową i nie potępiać samych siebie. 

VI. PRZEKONANIE O CELOWOŚCI 
MARCOWEGO PROTESTU 

Byliśmy dumni z tego, że uczestniczyli-
śmy w takim proteście, że wyraźnie za-
akcentowaliśmy mocno naszą solidar-
ność z całą bracią studencką. Wido-
mym tego znakiem było noszenie bia-
łych czapek studenckich. Chcieliśmy 

być zauważeni. Przecież upomnieli-
śmy się o podstawowe prawa człowie-
ka: prawdę, wolność, demokrację, pra-
worządność, zniesienie cenzury. Sta-
nęliśmy w obronie kultury, domagając 
się powrotu na scenę Dziadów w insce-
nizacji Kazimierza Dejmka. Nie mogli-
śmy pogodzić się z  kłamstwem wyle-
wającym się z  łamów prasy, z ekra-
nów telewizorów, z  głośników radio-
wych. Żądaliśmy rzetelnego, uczciwe-
go poinformowania całego społeczeń-
stwa o naszym proteście. Tak bardzo 
zależało nam na prawdziwym poka-
zaniu tego, o co nam chodziło. My-
ślę, że wtedy po raz pierwszy w PRL-u 
tak mocno i z determinacją upomnia-
no się o prawdę. Nie boję się przytoczyć 
w tym miejscu słów św. Jana: Poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32). 

VII. BRAK POROZUMIENIA 
 I POTĘPIENIE 

Niestety, ogół społeczeństwa pozo-
stał obojętny, nie rozumiał nas. Wier-
nie oddaje to Mateusz Birkut w filmie 
Człowiek z żelaza, mówiąc do syna 
Maćka: „Robotnicy pójdą, jak przyj-
dzie czas. [...] Jak się naprawdę zacznie, 
to pójdziemy razem”. 

Pod naciskiem kół partyjnych potę-
piono nas. To bolało, a przecież wtedy 
pojawiło się hasło: „Nie ma chleba bez 
wolności”. Na solidarność trzeba było 
jeszcze długo czekać.

 Miarę wszystkiego przebrał I se-
kretarz Komitetu Centralnego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej Władysław Gomułka w pamięt-
nym przemówieniu 19 marca, któ-
re trwało ok. dwóch godzin. Ogląda-
łam je w towarzystwie byłego rektora 
KUL-u, księdza prof. Mariana Recho-
wicza (zmarł 23 IX 1983 roku) w jego 
mieszkaniu. To wtedy po raz pierw-
szy z przerażeniem dowiadywałam 
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się o jakichś wielkich niebezpieczeń-
stwach grożących nam ze strony zu-
pełnie nieznanych syjonistów. Pod 
tym względem udała się partii pro-
wokacja. Nasze studenckie wystąpie-
nia posłużyły jej za argument do re-
alizacji wewnątrzpartyjnych rozgry-
wek, niestety. 

Po zakończeniu przemówienia – 
mimo moich protestów – ksiądz rek-
tor odprowadził mnie do przystan-
ku autobusowego, bym bezpiecznie 
wróciła na Poczekajkę do akademika. 
Jeszcze długo nie wolno było chodzić 
grupkami po ulicach. Już trzy, czte-
ry idące razem młode osoby zwracały 
uwagę patroli milicyjnych, którzy legi-
tymując nas, pytali: kto, studenci? Na 
co, wskazując nasze białe czapki od-
powiadaliśmy z przekorą: nie, chuli-
gani. Pozwolę sobie przytoczyć zapa-
miętaną z tamtych dni strofkę: 

Pójdźcie o dziatki, 
pójdźcie wszystkie razem
I przed Gomułki klęknijcie obrazem 
Pobożnie zmówcie paciórek 
Bez żadnych awanturek. 

VIII. STANOWISKO WŁADZ KUL-U,  
 EPISKOPATU I „ZNAKU” 

W połowie maja wyszli na wolność: 
Adam Konderak i Janusz Bazydło. Mi-
mo nacisku władz obaj pozostali stu-
dentami (Konderak pracował w Biblio-
tece Uniwersyteckiej KUL-u, prowa-
dził badania bibliograficzne nad prasą 
niezależną w PRL-u, zmarł 14 VII 2001 
roku, a Bazydło, jeden z liderów środo-
wiska skupionego wokół wydawanego 
od roku 1977 w Lublinie niezależne-
go pisma młodych katolików „Spot-
kania”, internowany w stanie wojen-
nym, po wieloletniej pracy w Redakcji 
Encyklopedii Katolickiej jest obecnie 
naczelnikiem Wydziału Współpracy 

ze Stowarzyszeniami w Urzędzie Kom-
batantów i Osób Represjonowanych 
przy premierze). Ksiądz rektor Gra-
nat nikogo nie relegował, ani też nie 
zwolnił żadnego pracownika. Doma-
gano się zwłaszcza usunięcia ojca Hu-
berta Czumy, jezuity, niezapomniane-
go duszpasterza akademickiego. 

Tamte doświadczenia były w nas, 
dojrzewaliśmy z nimi – to była na-
sza próba dziejowa, zaznaczenie na-
szej obecności i debiut na scenie poli-
tycznej. Było to dla nas czymś niezwy-
kłym i chyba trochę idealizowanym, 
ale było to pierwsze czołowe zderze-
nie z brutalnym dniem powszednim. 
Później jeszcze nieraz trzeba było za-
cisnąć zęby, ale wtedy w naszej obro-
nie stanął przecież największy auto-
rytet moralny ksiądz prymas Stefan 
Wyszyński i Episkopat Polski, którzy 
w słowie „O bolesnych wydarzeniach” 
z 21 marca, zwracając się w szczegól-
ny sposób do młodzieży pracującej 
i  studiującej na tylu uczelniach – pi-
sali: „Staraliśmy się zrozumieć i od-
czuć źródła tego niepokoju, jaki Was 
nurtuje i jaki zdaje się nurtować dziś 
młodzież całego świata. Jest to niepo-
kój, którego korzenie sięgają najgłęb-
szych ludzkich spraw: niepokój o sens 
ludzkiego istnienia, niepokój związa-
ny z dążeniem do prawdy i wolności, 
jaka jest naturalnym prawem każde-
go człowieka w życiu osobistym i spo-
łecznym. Jest to niepokój o przyszłość 
człowieka i świata”. Do sprawy tej wró-
cili także 3 maja w słowie „O wyda-
rzeniach marcowych”. Za nami ujęło 
się także pięciu posłów Koła „Znak”. 
Jeden z nich, nieżyjący już Konstan-
ty Łubieński, miał u nas zajęcia na hi-
storii. To właśnie dzięki niemu szyb-
ko poznaliśmy treść interpelacji zło-
żonej w Sejmie 11 marca. Ogromną 
wdzięczność za to wyraziliśmy gorącą 
owacją, witając na naszym wielkim ju-
bileuszu 50-lecia KUL-u w  paździer-
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niku 1968 roku posła, wspaniałego 
pisarza Jerzego Zawieyskiego (zmarł 
18 VI 1969 roku). 

IX. OTWARTE BRAMY KUL-U DLA 
REPRESJONOWANYCH STU-
DENTÓW 

Wbrew obiegowym opiniom Marzec 
'68 nie dał się szybko zapomnieć. Na-
sze przeżycia odżyły wraz z paryskim 
majem i meksykańskim październi-
kiem. Przypomnieli go nam koleżan-
ki i koledzy, którzy począwszy od roku 
akademickiego 1969/1970 podejmowa-
li u nas studia. Po odbyciu kary aresz-
tu, więzienia czy służby wojskowej mu-
sieli opuścić swoje macierzyste uczel-
nie. Dzięki księdzu rektorowi Grana-
towi (zmarł 11 XII 1979 roku), a póź-
niej jego następców – ojcu rektorowi 
Mieczysławowi Albertowi KrąpcowiV 
i prorektorowi Stefanowi Sawickiemu 

– na KUL-u mogli studiować wszyscy, 
którzy wyrazili taką chęć. Nikt ich nie 

pytał o światopogląd, wyznanie czy 
postawę polityczną. KUL był jedyną 
uczelnią w kraju, gdzie odzyskali pra-
wa studenckie i mogli ukończyć studia. 
Było ich wcale niemało. 

Jeszcze za moich czasów studen-
ckich nasze grono akademickie po-
większyła Basia Toruńczyk (socjolo-
gia, wydawca „Zeszytów Literackich”), 
Seweryn Blumsztajn (socjologia) i Jo-
asia Szczęsna (polonistyka) – dzien-
nikarze „Gazety Wyborczej”, Kazik 
Wóycicki (filozofia teoretyczna – wie-
loletni redaktor naczelny „Życia War-
szawy”, obecnie szef Instytutu Pol-
skiego w  Dortmundzie), Joasia Lubie-
niecka (teologia – pracownik Redak-
cji Encyklopedii Katolickiej, następnie 
sekretarz redakcji „Życia Warszawy”, 
a  obecnie dyrektor wydawniczy „Ży-
cia”), Władek PanasVI (polonista – pra-
cownik naukowy naszego uniwersy-
tetu), Rysiek Hordejuk (historia, prze-
szedł z Uniwersytetu Łódzkiego, pra-
cował w Bibliotece Uniwersyteckiej 
KUL-u, zmarł 14 IV 1991 roku w ta-

Zdjęcia operacyjne SB z wiecu 
z 11 marca 1968 roku 

pod Chatką Żaka. 

Zbiory IPN w Lublinie 
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)

V  Ks. Prof. Mieczysław 
Albert Maria Krąpiec 
OP (ur. 25 maja 1921, 

zm. 8 maja 2008).

VI  Prof. Władysław 
Panas (ur. 28 marca 

1947, zm. 24 sty- 
cznia 2005).
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jemniczych okolicznościach), Krzysio 
Malarecki (psychologia, ostatni prze-
wodniczący RU ZSP KUL), a także 
Mietek Plopa i Tadek Kluz (obaj ukoń-
czyli psychologię) i wielu innych. Oni 
wszyscy byli bogatsi o tamte doświad-
czenia „kombatanckie”, rozmawiając 
często, poznawaliśmy się bliżej i było 
nam razem dobrze w murach naszej 
Almae Matris. 

***
Bez żadnego patosu – po latach jesz-
cze bardziej wzrasta we mnie duma, że 
właśnie w tamtych, choć trudnych, ale 
jakże ciekawych czasach, dane mi by-
ło studiować na KUL-u, który po raz 
kolejny zapisywał swoją chlubną kartę. 

A my, chyba do końca naszych dni, 
pozostaniemy pokoleniem Marca '68, 
czy jak to ktoś inny jeszcze trafniej 

określił – pokoleniem białych czapek 
studenckich. Tamta – przedwczesna 
wiosna (choć formalnie trwająca tyl-
ko trzy tygodnie), będzie często obec-
na w naszych wspomnieniach, bo tak 
naprawdę spór o Marzec '68 jest spo-
rem o przeszłość i przyszłość, o prawo 
do dumy z tego krótkiego fragmentu 
naszej biografii. 

Pozostanie dla nas przede wszyst-
kim początkiem końca komunizmu. 
Poruszony wówczas kamyk doprowa-
dził do jego ruiny. Od tej pory w Pol-
sce prawie nikt już nie był w stanie brać 
na serio jego ideologii. Zniknęły reszt-
ki złudzeń, pozostała brutalna walka 
o władzę, która dla utrzymania społe-
czeństwa w ryzach, stosowała wszech-
obecną propagandę i socjotechnikę, 
opartą w ostatecznym rachunku na ar-
gumencie siły. 

Na następnych stronach:

150-151: Ul. Nowotki (obecnie ul. 
Radziszewskiego), z lewej strony 
gmach Biblioteki UMCS. Kobieta 
na pierwszym planie to Zofia 
Brzostowska. 

152-153: Skwer przy Chatce Żaka.

154-155: Zatrzymanie 
uczestnika wiecu.

Zdjęcia operacyjne SB 
z wiecu z 11 marca 1968 roku 
pod Chatką Żaka. 
Zbiory IPN w Lublinie
(AIPN Lu, 010/430 t. 3.)
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