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29 II 1968 

~isarze polscy_ zgromadzeni 29 lutego 1968 r. na walnym nadzwy
czaJnym zebraniu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów 
Polskich, poruszeni zakazem dalszych przedstawień „Dziadów" Mickie
wicza na Scenie Teatru Narodowego, stwierdzają: 

1. ~d dłuższego czasu mnożą się i nasilają ingerencje władz sprawu
jących zwierzchnictwo nad działalnością kulturalną. ( ... ) 

2. System cenzury oraz kierowania działalnością kulturalną i arty
styczną jest arbitralny i niejawny. ( ... ) 

3. Ten stan rzeczy zagraża kulturze narodowej. ( ... ) 

4. Postulaty pisarzy przedstawione w formie uchwał i memoriałów 
przez. wład~e ZLP oraz czołowych reprezentantów środowiska pi
sarskiego me zostały dotąd uwzględnione. ( ... ) 

,Po~odowani. troską obywa!elską wzywamy władze PRL do przy
wr?cem~ zgodnie z naszą wiekową tradycją, tolerancji i swobody 
tw?rczeJ. Domagamy się przywrócenia „Dziadów" Mickiewiczowskich 
w inscenizacji Kazimierza Dejmka, których usunięcie ze sceny wywo
łało zrozumiałe rozgoryczenie mieszkańców stolicy. 

Rezolucja Walnego Zebrania Oddziału 
Warszawskiego ZLP, zgłoszona przez 
Andrzeja Kijowskiego i uchwalona 
większością głosów. 

16 I 1968 

Decyzja Ministerstwa Kultury i Sztuki o zdjęciu z afisza z dniem 1 lutego 
przedstawienia ,,Dziadów" w reżyserii K. Dejmka. 

30 I 1968 

Ostatnie przedstawienie „Dziadów", _po spektaklu pochód z transparentem 
„ŻĄDAMY DALSZYCH PRZEDSTA WIEN" pod pomnik Mickiewicza. MO zatrzy
muje kilkudziesięciu uczestników pochodu, 8 osób kolegia skazują później na 
kary grzywny. 

31 I 1968 

Prokurator wszczyna śledztwo przeciwko Adamowi Michnikowi i Henrykowi 
Szlajferowi, którzy spotkali się z korespondentem „Le Monde" Bernardem 
Marguerittem i poinformowali go o demonstracji, a także o wcześniejszym 
wystąpieniu z partii kilku pracowników UW. Kilka dni później Michnik i Szlajfer 
zostają zawieszeni w prawach studenta. 

16 II 1968 

Irena Lasota składa w kancelarii Sejmu petycję studentów (3145 podpisów), 
protestującą przeciwko zdjęciu „Dziadów". Na Uniwersytecie zbiórka pieniędzy 
na zapłacenie grzywn. 

29 II 1968 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego ZLP, protestujące 
przeciwko decyzji zdjęcia „Dziadów". Wystąpienia A. Słonimskiego, P. Jasienicy, 
J. Andrzejewskiego, S. Kisielewskiego, L. Kołakowskiego. 

Podczas zebrania informacja St. W. Balickiego, generalnego dyrektora w Mi
nisterstwie Kultury i Sztuki: „( ... ) Z początkiem ub. roku Dejmek zgłosił w MKiS 
zamiar wystawienia „Dziadów" późną jesienią 1967 r. ( .. ). W rozmowie z Dejmkiem 
rozważaliśmy możliwość skupienia się przez niego przede wszystkim na dramacie 
politycznym, narodowym i uniwersalistycznym, który m.in. jest dokumentem 
braterstwa i wspólnoty walk polskich i rosyjskich rewolucjonistów przeciw 
caratowi. ( ... ) Dejmek zrealizował jednakże w Teatrze Narodowym koncepcję 
odmienną od tej, jaką szkicowaliśmy w ( ... ) rozmowie przed rokiem, koncepcję 
zdecydowanie własną. ( ... ) 

Premiera Dejmkowskich „Dziadów" wyszła 25 listopada 1967 r. ( ... ) Już na 
premierze i pierwszych przedstawieniach, usiłowały pewne jednostki demon
stracyjnymi oklaskami w czasie akcji jakby wyrwać z kontekstu poszczególne 
wersety tekstu Mickiewicza i nadać im odmienne aktualne znaczenie w sensie 
opozycyjnym. ( ... ) Gdy nasilenie i notoryczność demonstracji przekroczyła zdecy-



dowanie ustalone porządkiem publicznym granice ( ... ) MKiS, którego bezpośred
niemu nadzorowi podlega statutowo Teatr Narodowy, podjęło dnia 16 stycznia br. 
decyzję o zdjęciu z afisza przedstawień „Dziadów" z dniem 1 lutego. ( ... ) 

Dla każdego, zdrowo myślącego obserwatora naszego życia kulturalnego, jest 
rzeczą oczywistą, że wina za zdjęcie „Dziadów" z afisza teatralnego w Warszawie 
jest przede wszystkim po stronie tej części widowni, która przychodząc nawet 
kilkakrotnie na spektakl, w sposób nieodpowiedzialny dała upust swym nastrojom 
i opozycyjnej postawie wobec rzeczywistości. ( ... )" 

2 III 1968 

Rezolucja aktywu partyjnego Warszawy potępiająca działania „reakcyjnej 
grupy członk.ów Warszawskiego Oddziału ZLP, która występując pod płaszczy
kiem obrońców kultury polskiej, z coraz większym zacietrzewieniem i wrogością 
atakuje partię i władze ludowe. (. .. )" 

4 III 1968 

Niezgodna z obowiązującymi przepisami decyzj a Ministra Oświaty i Szkolnic
twa Wyższego, Henryka Jabłońskiego o relegowaniu z UW Adama Michnika 

Henryka Szlajfera. 

8 III 1968 

Od rana - rew1zJe i aresztowania w środowisku uniwersyteckim. 
O 12 wiec na UW. Przyjęcie rezolucji żądającej unieważnienia decyzji o rele

gowaniu studentów, umorzenia toczącego się postępowania dyscyplinarnego 
przeciwko studentom skazanym na grzywny po demonstracji pod pomnikiem 
Mickiewicza; popierającej stanowisko ZLP w sprawie „Dziadów". 

Interwencja aktywu robotniczego a później oddziałów ZOMO. 

9 III 1968 

Wiec na Politechnice Warszawskiej wyrażający solidarność ze studentami UW, 
potępiający interwencję milicji i protestujący przeciwko kłamliwym informacjom 
prasowym o zdarzeniach. Pochód studentów w kierunku redakcji „Życia War
szawy", rozpędzony przez MO. 

11 III 1968 

Interpelacja Koła Poselskiego ZNAK na ręce premiera J. Cyrankiewicza, 
protestująca przeciwko brutalnemu traktowaniu studentów. 

Wiece i zebrania na UW, Politechnice, SGPiS, PWST a także w Krakowie -
na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Rynku Głównym. Obok poprzednich postu
latów - żądanie autonomii wyższych uczelni i potępienie antysemickiego tonu 
propagandy. 

Na UW powołanie Komisji Senackiej do rozpatrzenia sytuacji. 
Na Krakowskim Przedmieściu samochody opancerzone, petardy z gazem łza

wiącym wrzucane na teren UW. Po południu starcia uliczne na Krakowskim 
Przedmieściu i w rejonie trasy W-Z, rozpędzona przez milicję demonstracja 
pod KC. 

Wieczorem narada aktywu społeczno-politycznego Warszawy pod przewodnic
twem J. Kępy: „Będziemy rzeczywiste cele polityczne organizatorów burd, ich 
metody walki politycznej obnażać i demaskować. ( ... ) My stanowczo przeciw
stawiamy się antysemityzmowi, ale nie pozwolimy na uprawianie u nas syjo
nistycznej propagandy i działalności ( ... )". 

Pierwsze wiece i masówki w zakładach pracy potępiające żądania studentów. 

12 III 1968 

Wiece studenckie w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Łodzi, Gdań
sku. Rezolucje Rad Wydziałów i pracowników naukowych popierające stanowisko 
studentów. 

Na UW pierwsze zebranie Studenckiego Komitetu Delegatów Wydziałowych -
obok poprzednich postulatów, nowe, domagające się reform ogólnospołecznych. 

PAP informuje o zdjęciu ze stanowisk w administracji państwowej kilku o~ób, 
których dzieci uznane zostały za organizatorów „zajść" na uczelniach. (J. Gru
dziński, J. Górecki, F. Topolski, R. Zambrowski). 

13 III 1968 

Wiece studenckie w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Krakowie. 

14 III 1968 

Wiec studencki w Toruniu, proklamacja 48-godzinnego wiecu okupacyjnego 
we wszystkich uczelniach Wrocławia. 

Wiec aktywu społeczno-politycznego w Katowicach. E. Gierek potępia „wich
rzycieli, awanturników, prowokatorów". 

15 III 1968 

Na UW, wobec stanowiska rektora, który odmawia legalności wiecowi stu
denckiemu, rezolucja proklamująca na 15 i 16 III strajk ostrzegawczy. 

W Katowicach kilkutysięczna manifestacja młodzieży rozpędzona przez MO. 

16 III 1968 

Strajk w uczelniach Krakowa. 



18 III 1968 

Zakończenie strajku w Warszawie i Wrocławiu. 
Partyjne wiece St. Kociołka w Gdańsku, J. Szydlaka w Poznaniu, H. Sza

frańskiego w Ursusie. 

19 III 1968 

Wiece studenckie w Łodzi. 
W yvarszawie - . prze~ówienie ~ł: Gomułki na zebraniu aktywu partyjnego 

w Sah KongresoweJ PKiN: „( ... ) Lm1a podziału przebiega między socjalizmem 
a reakcją wszelkiej maści. ( ... ) Część studentów dała się wprowadzić w błąd 
garstce reakcyjnych, antyradzieckich indywiduów. ( ... ) Nie można pozwolić na to, 
aby ( ... ) przekształcać antycarskie ostrze „Dziadów" w oręż antyradziecki. ( ... )" 
Atak na S. Kisielewskiego, P. Jasienicę, A. Słonimskiego, profesorów i docentów 
~W Brus.a, Baczkę, !Vlorawskie~o, Kołakowskiego, Baumana, którzy ( ... ) „zwalcza
Jąc o? wielu lat poh~ykę naszeJ partii z pozycji rewizjonistycznych - ( ... ) sączyli 
wrogie po?l'.'ldy. polltycz?e .w umysły powierzonej ich pieczy młodzieży, byli 
duchowymi mspiratoram1 wichrzycielskich poczynań ( ... )". 

20 III 1968 

Wiec na Politechnice. Wobec treści przemówienia Gomułki - proklamowanie 
48-godzinnego strajku protestacyjnego. 

21 III 1968 

Pismo Episkopatu Polski w obronie studentów, złożone na ręce premiera. 
Strajk na UW, bojkot zajęć we Wrocławiu. 

22 III 1968 

Ul:imatum H. Jabłońskiego nakazujące studentom Politechniki opuszczenie 
do ~1eczora gmachu uczelni, pod groźbą rozwiązania jej. W nocy - zakończenie 
straJku. 

23 III 1968 

Zakończenie strajku na UW. Uchwalenie listu do Wł. Gomułki domagającego 
się spełnienia postulatów studenckich. 

24 III 1968 

W „Prawie i życiu" artykuł K. Kąkola: „( ... ) Mieliśmy do czynienia z próbą 
( ... ) zamachu stanu. Grupa zakonspirowana, powiązana z ośrodkami syjonistycz
nymi usiłowała w sposób zorganizowany doprowadzić, pod hasłami patriotycznymi 
i demokratycznymi do takiego nasilenia manifestacji i starć ulicznych, które 
musiałyby uczynić otwartym problem przynajmniej personalnej kontynuacji 
rządzenia ( ... )". 

25 III 1968 

Decyzja H. Jabłońskiego o zwolnieniu ze stanowisk na UW profesorów Wy
działu Filozoficznego Bronisława Baczki, Leszka Kołakowskiego, Stefana Mo
rawskiego, docentów Zygmunta Baumana i Marii Hirszowicz oraz profesora 
Wydziału Ekonomicznego - Włodzimierza Brusa . 

Wiece studenckie we Wrocławiu. 

28 III 1968 

Ostatni wiec na UW. Uchwalenie Deklaracji Ruchu Studenckiego, formułu
jącej postulaty dotyczące ruchu młodzieżowego, organizacji życia społecznego, 
życia gospodarczego, prawa i praworządności. 

Aresztowanie kolejnego składu (poprzednie aresztowano wcześniej) Studenckie
go Komitetu Delegatów Wydziałowych. 

29 III 1968 

Decyzja rektora UW o skreśleniu z listy studentów 34 osób 
w prawach studenta 11. 

30 III 1968 

zawieszeniu 

Za zgodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego rektor UW rozwiązuje 
następujące kierunki studiów dziennych: teorię ekonomii i ekonometrię na Wy
dziale Ekonomicznym, filozofię i socjolog ię na Wydziale Filozoficznym, psycholo
gię na Wydziale Pedagogicznym oraz II rok studiów na kierunkach matema
tycznym i fizycznym Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Ponad 1600 osób traci 
prawa studenckie. 



Sławne to były dzieła, sławne były czasy 
A jak było - opowiem - bo wszystko znam z prasy. 
Więc Wyszyński z Kuroniem za pieniądze Mao 
Chcieli Żydom zaprzedać naszą Polskę całą. 
Miał naród nasz iść w jarzmo żydowskiego króla, 
Którym byłby Zawieyski, bratanek Kargula. 
Chcieli żeby Izrael sięgał do Szczecina, 
A chłopów z Lubelszczyzny przesiedlić na Synaj. 
Każdy Żyd miał otrzymać zaraz tytuł lorda, 
Zaś Niemen mógłby śpiewać tylko jako Jordan. 
Poza tym, każdy student, zwłaszcza nieochrzczony, 
Miał dostać Mercedesa oraz cztery żony. 
A jeszcze łotry zdradę wymyśliły taką: 
Oddać molo w Sopocie Czechom i Słowakom. 
Do tego łódź podwodną, Pannę z Jasnej Góry, 
Szczerbiec, żubra Pulpita i Pałac Kultury. ( ... ) 
Bauman z Brusem i Baczką, ta podstępna Szajka 
Pastwiła się nad Polską jak czerezwyczajka. 
Kazali nam zapomnieć, żeśmy są przedmurze, 
Kazali nam zapomnieć o Janku Kiepurze. ( ... ) 
A znowu Kołakowski jak był jeszcze młody 
To Stalina całował w rumiane jagody. 
Stalin zaś mu na lody dawał i na kino 
I razem gryźli pestki i grali w domino. 
Kisielewski natomiast, jak z prasy wynika, 
Jest synem naturalnym studenta Michnika, 
Który po rewolucji wiernie służył carom 
I miał pięcioro dzieci z carycą Dagmarą. 
A znów o Dajczgewandzie dochodziły słuchy, 
że ZMS chciał skować w żelazne łańcuchy. 
Szlajfer zaś, co ma dzisiaj lat dwadzieścia jeden, 
Już przed wojną szmuglował ziemniaki przez Wiedeń. 
I mnożyły się zdrajce jak po deszczu grzyby. 
Były tam komedianty i belfry i skryby. (. .. ) 
Dyspozycje w tej sprawie wyszły od Dajana, 
Via Tokio, Pernambuko, Wałbrzych i Tirana. 
I takiej to okrutnej chwycili się zdrady, 
że ichnie zawołanie było: „Dziady", „Dziady". ( ... ) 

NATAN TENENBAUM, z satyry marcowej 



11 III 1968 

(.„) Nie jest dla nikogo politycznie zorientowanego tajemnicą sojusz zawarty 
międ~y państwem Izrael i NRF. ( ... ) Z sojuszu tego wynikają, oczywiście, nie tylko 
usługi NRF dla Izraela, ale i odwrotnie. Te usługi Izraela i syjonizmu dla NRF 
ujawniły się w podjętej szeroko kampanii, która z jednej strony ma wystawić 
świadectwo moralności władzom NRF i oczyścić je z hitlerowskiej, zbrodniczej 
przeszłości, a z drugiej strony zohydzić prowadzoną przez naród polski walkę 
podziemną z hitlerowskim okupantem i przerzucić na naród polski odpowie
dzialność za wymordowanie sześciu milionów Żydów w obozach koncentracyj
nych. ( ... ) Syjoniści w Polsce podjęli to zamówienie polityczne NRF ( ... ), chcieliby 
przeciwstawić w pierwszym rzędzie intelektualistów i młodzież naczelnym na
kazom patriotycznej odpowiedzialności za Polskę Ludową. ( ... ) Kto to są ci ludzie? 
( ... ) Wśród inspiratorów znajdziemy tych samych, którzy ponoszą faktyczną odpo
wiedzialność za błędy i niepraworządności okresu stalinowskiego. Oni usiłowali 
wykoleić dy1famikę patriotyczno-socjalistyczną polskiego społeczeństwa. Ponieważ 
te usiłowania ( ... ) na przykład Stefana Staszewskiego, spełzły na niczym, ludzie 
ci już otwarcie przeszli z pozycji socjalistycznych na pozycje nacjonalizmu syjo
nistycznego. ( ... ) Rozgoryczenie zbankrutowanych politycznie i służących złej 
sprawie ojców, w sposób zgubny wychowało ich rodzinne i duchowe potom
stwo. 

W grupie organizatorów znajdujemy więc Antoniego Zambrowskiego, syna 
Romana Zambrowskiego; Katarzynę Werfel, córkę Romana Werfla; Henryka 
Szlajfera, syna cenzora z Urzędu Kontroli Prasy; Adama Michnika, syna star
szego redaktora w „Książce i Wiedzy"; dalej studentów: Blumsztajna, Rubin
steina, J. Dajczgewanda, Mariana Alstera, Irenę Grudzińską, córkę wiceministra 
leśnictwa Jana Grudzińskiego i innych. Część tych organizatorów spotykała się 
w klubie „Babel", przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów. ( ... ) 

31 III 1968 

Z anonimowego artykułu „Do studen
tów Uniwersytetu Warszawskiego" 
„Słowo Powszechne" 

( ... ) Wiemy obecnie, że wróg nie jest rozbity do końca, że przyczaił się tylko 
dla przeliczenia strat i opracowania nowej taktyki. Musimy być na to przygoto
wani. Musimy liczyć się z tym, że znajdą się jeszcze prowokatorzy, że będą 
nawoływać - zamaskowani pod różnymi hasłami - do przeciwstawienia się linii 
politycznej Partii. ( ... ) W chwilach takich jak minęły jednoczą się wszystkie 
wrogie nam siły: reakcja, syjoniści, dogmatycy, i błogosławieni przez wsteczne 
koła episkopatu. Tych wszystkich będziemy wyciągać na światło dzienne i de
maskować ich prawdziwe oblicze. W obecnej chwili nie wolno udać się na 
spoczynek. 

Z anonimowego artykułu, „Nasza 
Walka" 

8 III 1968 

My, studenci uczelni warszawskich, zebrani na wiecu w dniu 8 marca 1968 r., 
oświadczamy: 

Nie pozwolimy nikomu deptać Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 
Represjonowanie studentów, którzy protestowali przeciwko haniebnej decyzji za
kazującej wystawiania „Dziadów" w Teatrze Narodowym stanowi jawne po
gwałcenie Art. 71 Konstytucji. 

Nie pozwolimy odebrać sobie prawa do obrony demokratycznych niepodle
głościowych Tradycji Narodu Polskiego. 

Nie umilkniemy wobec represji. 
Żądamy unieważnienia decyzji o usunięciu kolegów Adama Michnika 

i Henryka Szlajfera. 
Żądamy umorzenia postępowania dyscypliny przeciw Ewie Morawskiej, Mar

cie Petrusewicz, Józefowi Dajczgewandowi, Marianowi Dąbrowskiemu, Sławo
mirowi Kretkowskiemu, Janowi Lityńskiemu, Wiktorowi Nagórskiemu i Andrze
jowi Polowczykowi, obwinionym o udział w demonstracji studenckiej po ostatnim 
przedstawieniu „Dziadów". 

Żądamy przywrócenia Józefowi Dajczgewandowi należnemu mu stypendium. 
Domagamy się, aby w terminie 2-tygodniowym od dnia dzisiejszeg? Minister 

Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Henryk Jabłoński oraz Rektor U111wersytetu 
Warszawskiego udzielili bezpośrednio zbiorowości studenckiej odpowiedzi na 
powyższe żądania. 

Rezolucja uchwalona podczas wiecu 
na Uniwersytecie Warszawskim 

WIĘCEJ DZIECI ROBOTNIKÓW I CHŁOPÓW 
NA WYŻSZE UCZELNIE! 
LITERACI DO PIÓRA - STUDENCI DO NAUKI! 

Hasła z transparentów na zebraniu 
załogi FSO, cytowane w anonimowym 
materiale PAP: „Zycie Warszawy" 

CO SIĘ KRYJE ZA ULICZNYMI AWANTURAMI? 
PRZYJRZEĆ SIĘ PROROKOM! 

13 III 1968 

PRECZ Z NOWĄ V KOLUMNĄ! 
STUDENCI DO NAUKI! 

Tytuły z „Kuriera Polskiego" 

Hasła z transparentów na zdjęciu z ma
sówki w Hucie Warszawa, 
CAF - Rosiak, „Zycie Warszawy" 



19 VI 1967 

( ... ) W związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się 
z aplauzem w syjonistycznych środowiskach Żydów - obywateli polskich, pragnę 
oświadczyć co następuje: nie czyniliśmy przeszkód obywatelom polskim naro
dowości żydowskiej w przeniesieniu się do Izraela, jeśli tego pragnęli. Stoimy 
na stanowisku, że każdy obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę -
Polskę Ludową. Podziela to olbrzymia większość obywateli polskich narodowości 
żydowskiej i służy wiernie naszemu krajowi. ( ... ) Ale nie możemy pozostać 
obojętni wobec ludzi, którzy w obliczu zagrożenia pokoju światowego, a więc 
również bezpieczeństwa Polski i pokojowej pracy naszego narodu, opowiadają się 
za agresorem, za burzycielami pokoju i za imperializmem. Niech ci którzy 
odczuwają, że słowa te skierowane są pod ich adresem - niezależni~ od ich 
narodowości - wyciągną z nich właściwe dla siebie wnioski. ( ... ) 

23 III 1968 

Władysław Gomułka, z przemówienia 
na VI Kongresie Związków Zawodo
wych 

POTĘPIAMY AGRESORÓW Z TEL AWIWU. IZRAEL FORPOCZTĄ 
IMPERIALIZMU! 

17 III 1968 

SYJONISCI DO DAJANA! 
UKARAĆ PROWODYRÓW! 

Tytuł ze „Sztandaru Młodych" 

ANTYSEMITYZM - NIE! ANTYSYJONIZM - TAK! 

26 III 1968 

Hasła z transparentów na zdjęciu 
z masówki w zakładach „Ursus", 
CAF - Rosiak, „Zycie Warszawy" 

KONIEC WASZ BLISKI - KUPUJCIE WALIZKI 

Hasła z Biuletynu „Zarządu Studenckie
go ZMS w Warszawie „Nasza Walka" 

marzec 1988 

( ... ) Walka o władzę przyniosła jeden z najbardziej hańbiących momentów 
w najnowszej historii Polski: ( ... ) Polscy Żydzi wyjeżdżali uciekając przed 
atmosferą ataku ( ... ) wyszydzani, pozbawieni pracy, napiętnowani jako zdrajcy 
narodu. („.) 

Co zostało? Zostało pokolenie w sposób osobliwy doświadczone odkryciem 
prawdy historycznej na własnych plecach. To zapewne spowodowało, że obok 
bar~z? . młodych, dwudziestoletnich robotników, trzydziestoletni inteligenci sta
nowili Jedną z głównych s ił „Solidarności" (.„). 

Leszek Budrewicz 

( ... ) Marzec był kulminacją działalno ści politycznej i propagandowej pewnego 
rodzaju. ( ... ) Na tę działalność składa s ię: po pierwsze, taktyka kozła ofiarnego 
odpowiedzialności zbiorowej; po drugie, technika kłamstwa i obmowy stoso

wana jednocześnie z kneblem dla tych, których czyni się kłamstw i obmowy 
ofiarami; po trzecie, zasada bezwzględnego podporządkowania kultury i moral
ności polityce ( ... ); po czwarte, instrumentalizacja idei ojczyzny i narodu służąca 
jej wykorzystywaniu w walce o doraźne cele partyjne czy klikowe; po piąte, 
?ezgraniczne lekceważenie społeczeóstwa wyrażające się w przekonaniu, iż można 
Je bez trudu os zukiwać i do woli nim manipulować; po szóste, bezwzględne 
zaufanie do siły, połączone z lękiem przed rozmową, w której liczyłyby się 
racjonalne argumenty. 

Te reguły ( ... ) nie zostały w Marcu w ynalezione i nie przeszły wraz z nim 
do historii. Dlatego marzę o tym, aby ta rocznica stała s ię okazją nie tylko 
wspomnień i studiów historycznych, lecz również do namysłu nad zasadami na 
jakich powinno opierać się nasze życie polityczne. ' 

Jerzy Szacki z wystąpienia podczas sesji 
na UW w dwudziestą rocznicę Marca 



Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 33-15-33 

Kierownik techniczny 

Zastępca kierownika technicznego 

Brygadierzy sceny 

Prace malar~kie i modelatorskie 

Prace krawieckie 

Prace fryzjerskie i perukarskie 

Prace stolarskie 

Prace ślusarskie 

Prace tapicerskie 

Mistrz oświetlenia 

Redakcja programu 
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