
Warszawa, 12 marca 2018 r. 

Redakcja „Tygodnika Powszechnego” 

w Krakowie 

Szanowna Redakcjo,  

Od zawsze z wielką uwagą śledzę wypowiedzi prof. Aleksandra Smolara w sprawach 
publicznych.  W bardzo interesującym wywiadzie dotyczącym smutnej rocznicy Marca 1968  
(TP 11.03.2018), stwierdził, że „[Uniwersytet Warszawski] nic nie zrobił, aby uhonorować 
grupę wyrzuconych wówczas profesorów [Kołakowskiego, Baczkę, Brusa, Pomiana, 
Hirszowicz, i Baumana ]”.  Trudno mi się zgodzić z tak kategoryczną oceną, choć jest 
kwestią subiektywnego odczucia, czy zrobiono  dostatecznie wiele.  Aby czytelnicy wyrobili 
sobie własny pogląd, może warto przypomnieć pewne fakty i dokumenty.   

W  październiku 1980 roku Senat UW powołał „Komisję ds. analizy niewłaściwych decyzji 
personalnych władz UW podjętych w latach 1968-1980”, której przewodniczył prof. Klemens 
Szaniawski, zwaną potocznie „Komisją Szaniawskiego”.  Komisja  rozpatrzyła  łącznie 
przeszło 100 „nie merytorycznych” decyzji personalnych, w tym około połowy związanych z 
okresem marcowym i przygotowywała dla Rektora wnioski. Osoby uznane za poszkodowane 
otrzymywały od Rektora listy uznające decyzje za krzywdzące i stosownie do okoliczności 
propozycje ewentualnej współpracy. 

W pierwszym rzędzie Komisja Szaniawskiego zajęła się  sprawą wymienionych profesorów i 
już w listopadzie 1980 ogłosiła oświadczenie, w którym czytamy:  

[…] Komisja Senacka postanowiła zająć stanowisko wobec ogłoszonego 25 marca 1968 roku 
postanowienia ówczesnego Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, na mocy którego zostali 
pozbawieni swych stanowisk uniwersyteckich profesorowie i docenci UW: Bronisław Baczko, Zygmunt 
Bauman, Włodzimierz Brus, Maria Hirszowicz, Leszek Kołakowski, Stefan Morawski.  

Odejście tych profesorów i docentów z UW było wynikiem działania władz nadrzędnych; jednakże 
władze UW ponoszą współodpowiedzialność za to wydarzenie, ponieważ nie sprzeciwiły się tej akcji. […]  

Działania władz z marca 1968 spotykały się z potępieniem w środowiskach uniwersyteckich. W pewnych 
przypadkach znalazło to wyraz publiczny: sprzeciw zgłosiły Rady Wydziału Filozoficznego i Wydziału 
Historycznego UW. [..] 

Potępiamy destrukcyjną akcję z marca 1968 roku. Usuniętym wówczas profesorom składamy wyrazy 
podzięki za ich cenną pracę na rzecz UW. Wierzymy, że współpraca z nimi będzie w przyszłości 
możliwa.  

W  styczniu 1981 Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych UW podjęła uchwałę, solidaryzując 
się z oświadczeniem Komisji Szaniawskiego i dodając wyrazy szczególnego uznania dla 
działalności prof. Włodzimierza Brusa.  Kompleksowe sprawozdanie z działalności Komisji 
Szaniawskiego zostało przyjęte przez Senat UW czerwcu 1981 r.  W ślad za tym rektor UW 
prof. Henryk Samsonowicz skierował do Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
wniosek o „unieważnienie decyzji z 1968 r. jako niepraworządnej, w odniesieniu do 
wszystkich wymienionych osób” oraz potraktowania okresu od 1968 jako urlopu bezpłatnego.   
Kontakty Rektora z Ministerstwem  w tej sprawie trwały wiele miesięcy – ostateczna 
odpowiedź nadeszła w marcu 1982 r.  Stwierdzono, że decyzja o usunięciu została podjęta 
zgodnie z obowiązującym w 1968 prawem oraz zasugerowano wystąpienie o zatrudnienie, 
stawiając warunki niemożliwe do spełnienia. Wobec ustąpienia rektora Samsonowicza i 
okoliczności stanu wojennego sprawa nie miała dalszego ciągu. 

W okresie po 1989 roku poszczególne środowiska naukowe wykonywały pewne gesty w 
stosunku do usuniętych profesorów. W  kwietniu 2005 r. odbyła się uroczystość odnowienia 
doktoratu (odpowiednik doktoratu honoris causa dla własnych doktorów) prof. Leszka 
Kołakowskiego. W laudacji dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW prof. Jan Węgleński 
powiedział: 
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Jest to pierwszy od zakończenia II wojny światowej doktorat honorowy przyznany na UW filozofowi na 
wniosek Rady Wydziału Filozofii. To satysfakcja dla wszystkich, którzy nigdy nie pogodzili się z haniebna 
decyzja z marca 1968 r. o usunięciu Profesora z uczelni. 

Odpowiadając na laudację prof. Kołakowski podkreślił, że czuje się nadal profesorem UW, że 
to jego „miejsce naturalne”.  

Stwierdzając iż UW nic nie zrobił, aby uhonorować usuniętych profesorów prof. Smolar  
dodał  „Nie wyobrażam sobie, by w jakimkolwiek innym kraju było to możliwe.”   Niedawno  
zwiedzałem wystawę poświęconą historii Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Było tam 
szereg plansz poświęconych profesorom usuniętym w okresie narodowego socjalizmu.  
Pamiętając o działalności komisji Szaniawskiego na UW, spytałem gospodarzy, czy po  1945 
roku wykonano w stosunku do nich jakiś gest: dowiedziałem się, że nie.  

Z wyrazami poważania, 

(-) Stefan Jackowski 
(profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim,  
przedstawiciel asystentów i adiunktów w Senacie  UW w latach 1976-81) 
e-mail stefan.jackowski@uw.edu.pl
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