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OSTATNIE OFIARY STALINIZMU W POLSCE
W OKRESIE STANU WOJENNEGO 1981-1983 I ICH OBROŃCY
Wywiad z Michałem GULGOWSKIM (z Piły)
przeprowadzony przez Grzegorza Kaczorowskiego
w Poznaniu, dn. 13 sierpnia 2008 roku

Nazywam się Grzegorz Kaczorowski, jestem ankieterem fundacji KOS, która
prowadzi badania „Ostatnie ofiary stalinizmu” i „Ocalmy od zapomnienia”. Celem
badania jest zebranie świadectw osób będących ofiarami represji w okresie 19451989 ze szczególnym uwzględnieniem okresu stanu wojennego. Ponieważ nasza
praca ma charakter dokumentacyjny, nasza rozmowa będzie rejestrowana za
pomocą dyktafonu, oraz kamery.
Czy mógłby Pan się przedstawić?
Nazywam się Michał GULGOWSKI.
Gdzie i kiedy Pan się urodził?
24 lutego 1946 roku w Fordonie koło Bydgoszczy. Fordon w 71 roku stał się dzielnicą
Bydgoszczy.
Chciałbym porozmawiać z Panem chwilę na temat historii Pana rodziny. Kim byli
Pana rodzice, jaki zawód wykonywali?
Moi rodzice byli nauczycielami. Swoją pierwszą pracę otrzymali w miejscowościach na
Ukrainie: mój ojciec w Bereżnicy, mama w Równi Lwia (to była taka maleńka
wioseczka). Ojciec ukończył seminarium nauczycielskie w Tucholi, moja mama
natomiast taką półwyższą szkołę pedagogiczną (nie mogę sobie teraz przypomnieć
nazwy). W każdym razie tam się poznali i we wrześniu 1939 roku, kiedy weszła armia
rosyjska, zaczęli uciekać do Polski. Zaczęli przeprawiać się przez zamarznięty Bug.
Tam zostali złapani przez żołnierzy rosyjskich, ale to byli [tylko] zwykli żołnierze, którzy
kazali im się cofnąć do jakiejś tam jednostki, komendy NKWD. To było dokładnie w
Wigilię 1939 roku, ponieważ rodzice uważali, że Rosjanie są ludźmi wierzącymi, więc
będą obchodzili wigilię, w związku z tym ta granica na Bugu nie będzie strzeżona. No i
tu się strasznie pomylili, złapano ich na środku Bugu, Bug był skuty lodem do dna.
Trzymano ich w jakiejś tam ziemiance nieomalże po kolana w wodzie, bo nie tylko oni
zostali schwytani, ale tam było jeszcze kilka osób. No i ci żołnierze kazali im zgłosić się
do jakiejś oddalonej o 15 – 20 km komendy NKWD. Rodzice nie byli tak naiwni i po
jakimś czasie zawrócili łukiem i udało im się dostać do krewnych do Kowla. Po krótkim
czasie udało im się [uciec do Polski], przebili się, przez mniej strzeżoną część Bugu.
Dostali się pod Kielce, do miejscowości Dzieżgów, o ile dobrze pamiętam. Ponieważ to
była Generalna Gubernia, ojciec mógł zostać tam nauczycielem. Został nauczycielem,
natomiast mama nie uczyła. Pensja była, jak opowiadał ojciec, w wysokości kilograma
masła, czy nawet pół kilograma masła i musieli sobie jakoś dać radę. Mieli tam
kawałeczek ziemi i uprawiali pomidory, ziemniaki. Jakoś przebiedowali.
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Czy ma Pan lub miał Pan rodzeństwo?
Tak, miałem brata, który zmarł 30 lipca 1981 roku. Był dyrektorem Rejonu Dróg
Publicznych w Koszalinie. To była straszna śmierć, momentalna, w towarzystwie innych
ludzi. Wtedy to był taki moment bardzo silnie na mnie oddziałujący.
Czy rodzice byli zaangażowani w działalność społeczną, opozycyjną?
Trudno to tak nazwać. Raczej nie. Z tym że w czasie okupacji ojciec miał w swojej
klasie, w której było dość dużo dzieci, również, jak mówił, kilkoro dzieci żydowskich,
którymi opiekowali się mieszkańcy tej wsi. Tyle można by powiedzieć. Natomiast
później – nie. Mama po prostu uczyła, była bardzo dobrą polonistką, z zamiłowania.
Kochała uczenie języka polskiego dzieci w szkole podstawowej w Fordonie. Ojciec
uczył geografii.
Czy rodzice byli w jakiejś partii- PZPR, ZSL?
Mama nie była w żadnej partii. Natomiast ojciec, kiedy powstała nowa szkoła w
Fordonie, głównie dzięki jego wysiłkowi (zorganizował wszystko od początku do końca)
[przeżył] strasznie przykry moment. Mówił, że kiedy miał już objąć kierownictwo tej
szkoły, bo władze oświatowe mu to przyrzekły, postawili go pod murem i oświadczyli, że
niestety, ale musi wstąpić do partii. Taki miał wybór: będzie to kontynuował albo nie.
Wstąpił, ale mogę tu zapewnić, że był fatalnym członkiem partii. Należał, ale absolutnie
się nie angażował w działalność. Jego zamiłowaniem była szkoła, prowadził ją na
bardzo dobrym poziomie.
Jakie wartości były w Pana rodzinie szczególnie ważne?
Uczenie się, nauka. Rodzice, mną ani moim bratem specjalnie się nie zajmowali, bo nie
mieli z nami kłopotów. Szkoła uczyła dobrze. Nie było jakiegoś kłamstwa. Zwłaszcza
mama zwracała na to uwagę. Ojciec zajęty ciągle szkołą trochę mniej się nami
zajmował. Prowadził chór, który zdobywał jakieś tam wielkie laury. Natomiast bardzo
dbali o nasze wykształcenie. Ojciec-geograf zawsze przynosił czasopisma w rodzaju
„Poznaj świat”, „Poznaj swój kraj”. Ja siedziałem w tym cały czas, oczarowany tym
wszystkim, co można było tam przeczytać. Mój brat natomiast miał zainteresowania
bardziej techniczne. Był świetnym matematykiem i poszedł na Politechnikę Gdańską, na
Wydział Lądowy, [który ukończył] z wyróżnieniem (podobno był studentem troszeczkę
sławnym jeśli chodzi o umiejętności matematyczne). Potem skończył tę szkołę i w
Drawsku otrzymał pierwszą pracę. Był po prostu drogowcem. Po jakimś czasie
awansował i został dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych. Ale to się dla niego źle
skończyło, ponieważ był bardzo zaangażowany. Tam każda tona grysu to była
konieczność kupowania napoleonów, a wymagania były potworne. On się po prostu
spalił w tej pracy i zmarł.
Przejdźmy teraz do Pana działalności społecznej i opozycyjnej. Czy należał Pan
do jakiejś organizacji społecznej?
Nie. Acha, należałem do Zrzeszenia Studentów Polskich, ale nie zajmowałem się
działalnością, nie byłem żadnym działaczem, natomiast zajmowałem się przez pierwsze
dwa-trzy lata działalnością ekonomiczną. To znaczy Zrzeszenie Studentów Polskich
pomagało biedniejszym studentom i ja byłem na pierwszym, drugim i trzecim roku i
jeszcze troszeczkę na czwartym takim delegatem, który właśnie załatwiał pomoc
studentom. I reprezentowałem nie tylko polonistykę, ale wszystkie kierunki naszego
wydziału. Tam robiłem dość dużo dobrego. Tak mi się wydaje.
Jakie było Pana miejsce pracy przed stanem wojennym?
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Tuż przed stanem wojennym? Byłem dziennikarzem Słowa Powszechnego. Tak to
mogę nazwać. I dobrze się czułem w tej roli. Miałem sporo jakiejś takiej niezależności i
jednocześnie, kiedy powstawała Solidarność oczywiście momentalnie włączyłem się w
ten ruch. To było właśnie coś, to było marzenie naszego pokolenia, które zostało
spełnione.
Czyli można powiedzieć, że rozpoczął Pan działalność opozycyjną w momencie,
kiedy powstała Solidarność? Czy też przed powstaniem Solidarności miały
miejsce jakieś wydarzenia, które mógłby Pan przyporządkować do tej działalności
opozycyjnej?
Mogę śmiało powiedzieć, że w marcu 68 roku, kiedy rozeszła się wieść, że studenci w
Warszawie są tłuczeni i bici, tak jak większość studenterii, ja również włączyłem się w to
dosyć mocno. Byłem jednym z nielicznych, którzy brali udział (to był wtorek albo środa)
w wiecu pod Mickiewiczem. Drugi raz wieczorem się zebraliśmy…
Tutaj w Poznaniu?
Tutaj w Poznaniu. No i potem czułem na sobie mocne spojrzenie, wyczuwałem, że
jestem obserwowany. Przypominam sobie, to był chyba 12 marca, po godzinie 15-tej,
staliśmy na schodach Iuridicum i krzyczeliśmy: „gestapo, gestapo”. Dostaliśmy wszyscy
pałami, łącznie 40 do 50 osób. Tak to wyglądało. W każdym razie dość mocno
odczuwałem potrzebę zaprotestowania przeciwko temu wszystkiemu, co się wtedy
wyprawiało. Nie było tam historii dotyczących jakiejś wielkiej ideologii, dopiero potem
dowiedzieliśmy się, że to były jakieś wewnętrzne walki w KC itd., że ta cała historia i
antysemickie [nastroje], to były jakieś przylepione historie, którymi potem obciążano
ludzi.
Czy mógłby Pan opowiedzieć o swojej późniejszej działalności opozycyjnej, po
powstaniu Solidarności?
To znaczy, już w stanie wojennym, tak?
Może, od początku powstania Solidarności.
Nie byłem jakimś wielkim działaczem. Rzecz polegała na tym, że poprzednio byłem
dziennikarzem w Gazecie Poznańskiej, która wówczas nazywała się Gazetą Zachodnią
i Ziemi Nadnoteckiej. Z jednej i z drugiej firmy usunięto mnie po tym, jak w sposób
zdecydowany odmówiłem wstąpienia do partii. To należało do RSW Prasy. Z chwilą,
kiedy te historie się powtarzały, złożyłem wypowiedzenie, co było ówcześnie czymś
niewyobrażalnym. To był rok 79, kwiecień. I trochę się zagalopowałem, ponieważ nie
miałem pracy. Ale dzięki mojemu koledze, adwokatowi Czesławowi Masjanisowi,
dowiedziałem się, że jest możliwość podjęcia pracy w Słowie Powszechnym, w
Oddziale Wojewódzkim PAX w Pile. Udało się szczęśliwie. Rzeczywiście mogłem
kontynuować tę działalność. Niemniej wyczuwałem…, były takie sygnały, że tutaj jestem
troszeczkę pod kreską.
Czy musiał Pan w związku z tym zmienić miejsce zamieszkania?
Nie, w dalszym ciągu mieszkałem w Pile. Z tym że pamiętam, że przez pierwsze pół
roku nie wychodziłem na miasto, ponieważ obawiałem się przykrości. Różne krążyły na
ten temat wieści jak się rozprawiano z niepokornymi. A tam z kolei w miarę dobrze się
czułem. Byłem samodzielny, to mi dawało tę satysfakcję. Natomiast nie utrzymywałem
specjalnie kontaktu z osobami, które pracowały w Stowarzyszeniu PAX. Miałem swoją
„działkę” i byłem zadowolony, że mogłem kontynuować… Mogłem wreszcie spokojnie
pójść do kościoła. Mogłem wreszcie niekiedy spokojnie mówić to, o czym myślałem. Nie
byłem specjalnie zagrożony. Była to sytuacja w gruncie rzeczy komfortowa w
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porównaniu z dziennikarzami, którzy pracowali w RSW Prasa, czy czymś w tym
rodzaju. Szukałem ludzi ciekawych, dużo pisałem o Kościele. Księża się połapali, że
jestem człowiekiem, któremu można zaufać. Zresztą byłem dosyć znany w Pile i
wiedziano dobrze, że jestem kimś, z kim mogą rozmawiać. Przypominam sobie, że jak
powstała Solidarność zostałem, (mam dokumenty, które później chciałbym przedstawić)
wydelegowany jako przedstawiciel związku do Warszawy, gdzie odbyło się spotkanie,
na które przyjechał również Drzycimski, mówiące o tym, co się dzieje w Stoczni
Gdańskiej. To było dokładnie 12 września. Ja tam pojechałem już z gotową deklaracją
członkowską Solidarności. Zebranie było burzliwe, przypominam sobie wypowiedź
Andrzeja Kaczorowskiego, który wprowadził wielkie zamieszanie w tłum słuchających,
kiedy powiedział, że należy momentalnie zlikwidować dotychczasowe związki
zawodowe w Stowarzyszeniu PAX. Prawie mdleli wielcy tego świata, którzy się tam
przypadkowo znaleźli. Rzecz polegała na tym, że to wszystko już się zawiązywało. Ja
wszedłem w to środowisko, które tworzyło Solidarność. Nagle dowiaduję się, że władze
miejskie i wojewódzkie w Pile nie wydają zgody na lokal, w którym mógłby się zawiązać
Międzyzakładowy Komitet Założycielski Solidarności. I wpadłem na taki trochę szalony
pomysł: zatelefonowałem do Ryszarda Reiffa, prezesa PAX-u. On powiedział, że jutro
da mi odpowiedź. I rzeczywiście następnego dnia dał odpowiedź, która poszła
bezpośrednio do Langnera (który był szefem Polam-u i organizował to wszystko) lub też
do Jarosława Gruszkowskiego (który reprezentował ówcześnie ZNTK). Rzecz polegała
na tym, że my mieliśmy taką salką konferencyjną, gdzieś tak na 50 osób i tam można
było zorganizować pierwsze spotkanie. No i rzeczywiście to spotkanie się odbyło. To
było chyba 25 września, jeżeli dobrze pamiętam. I zjechali się z całego województwa
wszyscy przedstawiciele różnych zakładów. Było chyba ze 150 osób. Jeden siedział na
drugim. W każdym razie wszystko odbyło się przepięknie, błyskawicznie się
zorganizowano, Langner został przewodniczącym ówczesnego związku. MKZ się
ukonstytuował i już szlaban opadł, wszystko było załatwione. Teraz tylko trzeba było
wywalczyć siedzibę dla Solidarności. Więc to była taka moja osobista cegiełka, z której
byłem bardzo dumny.
Jakie stanowisko Pan pełnił w powstałej Solidarności w ramach Słowa
Powszechnego?
Byłem zwykłym członkiem. Z tym że ja złożyłem mój wniosek o przyjęcie mnie już 12tego [września]. Wypełniłem taką ankietę, nie wiem co się z tym stało. W każdym razie,
ponieważ nie ufałem niektórym osobom z Oddziału, którzy bardzo chcieli wstępować do
Solidarności, a co do których miałem pewne wątpliwości, w związku z czym ja złożyłem
swoją deklarację osobno jeszcze w „Mazowszu”, w Warszawie. Tak że tutaj byłem
troszeczkę ostrożny. Wtedy zresztą była zupełnie inna sytuacja. Nie chciałem, aby tutaj
w tym przypadku manipulowano moimi papierami. I byłem z tego dość zadowolony. No i
przede wszystkim byłem dziennikarzem. Uwielbiałem pisanie. To był mój konik:
szukanie ludzi, szukanie sytuacji. Potem rozpocząłem już informowanie, poprzez Słowo
Powszechne (i nie tylko, bo tam jeszcze była „Zorza”, było WTK i coś tam jeszcze) o
tym, co się dzieje w Pile. Stałem się również korespondentem czasopisma Tygodnik
Pilski „Solidarność”, który prowadził Jarosław Gruszkowski, wspaniały technik, ale
jednocześnie dusza wszystkich tam mediów. Przychodziłem, obserwowałem, bo to
wszystko było niesłychanie ciekawe. Zrozumiałem również, że tworzy się coś absolutnie
nowego, wchodzimy na nowy ląd, i jako dziennikarza szalenie mnie to interesowało.
Przejdźmy zatem bezpośrednio do okresu stanu wojennego. Mieszkał Pan w tym
czasie cały czas w Pile?
Tak, mieszkałem cały czas w Pile. Ale może chciałbym dorzucić, że w międzyczasie
opublikowałem wywiad-spotkanie (tam są również zdjęcia) z głównymi działaczami
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Zarządu (ale nie tylko Zarządu) Solidarności w Pile. Opublikowałem materiał dotyczący
demokracji w związku. On się wyłonił w czasie samej rozmowy (ponieważ było kilka
propozycji). Oni właściwie nie bardzo wiedzieli jak się za to wszystko zabrać. Ale bolała
ich właśnie ta historia, bo to była kwestia demokracji w państwie totalitarnym; w
państwie, które nie zezwalało na demokrację. Więc jak ją ustawić? I udało mi się to
wszystko zorganizować. Wypowiedzi były świetne. Ale sądziłem, że taką Piłę [to] sobie
zlekceważą w redakcji Tygodnika Solidarność Mazowieckiego w Warszawie, a tu nagle
ukazuje się w lipcu na pierwszej stronie pod winietą i z ciągiem dalszym, zdjęciami, itd.
No, więc zadowolenie w Pile było ogromne. Jednocześnie dowiedziałem się, że
zostałem wciągnięty na listę korespondentów Tygodnika Solidarność, co mnie bardzo
cieszyło. Kontynuowałem dalej pisanie o Solidarności i w samej „Solidarności”. W ogóle
wszedłem w to całe środowisko. Tylko rzecz polegała na tym, że my się tak za bardzo
nie przedstawialiśmy. Cześć, cześć, po twarzy [się znaliśmy] i jakieś tam imię się
pamiętało. Cały czas się wirowało, co potem przyniosło fatalne skutki, bo kiedy kilka lat
temu zjawiłem się w Pile, poszedłem do Solidarności, a tam byli zupełnie nowi ludzie,
oni zupełnie nie wiedzieli, kim ja jestem. Pytali swoich znajomych kto ja jestem. A oni
nie wiedzieli. Rzecz polega na tym, że dystans był już tak ogromny, że nie pamiętaliśmy
o sobie.
Rzecz polega na tym, że rozpoczyna się stan wojenny. Była to dla mnie przykra
historia, dlatego że 12 grudnia zbierałem materiały dotyczące nagonki mediów na
Solidarność. Zebrałem. To była historia, która była dość niezwykła. Umówiony byłem z
redaktorem naczelnym Gruszkowskim, że 13 w niedzielę rano dostarczę mu ten
materiał do Zarządu. Telefonowałem, stawiałem pytania dotyczące głównie tego, jakie
jest nastawienie załóg, jakie jest nastawienie ludzi, jaka jest opinia o tym wszystkim, co
się dzieje: o tych kalumniach, oszczerstwach dotyczących Solidarności. Otrzymywałem
wspaniałe wypowiedzi. Dwa razy mnie połączono z komitetem PZPR. Od razu
wyłapałem, że to jest coś świetnego. Jeden z tych sekretarzy był cały zachwycony, że
Solidarność walczy. Więc nie wiedziałem, czy on był tak zastrachany… Drugi natomiast
był „za”, ale głównie „przeciw”. Więc wił się i kręcił niesamowicie. To mi się udało
wyłapać. W każdym razie usiadłem wieczorem i napisałem to wszystko. 13-tego rano
kasza w telewizorze, nic nie słychać, idę, dowiaduję się od ludzi, że jest stan wojenny.
Rzeczywiście, tam jakieś czołgi itd. W bloku niedaleko znajdowała się prawdopodobnie
centrala dowodzenia milicją. To chyba była trzynastka na osiedlu Matwiejewa. Ja w tym
czasie byłem w katechumenacie, akurat odbywała się wieczorem, przypominam sobie,
liturgia słowa. I po liturgii słowa, mieszkałem na 10 piętrze, patrzyliśmy się z góry w dół,
co się dzieje, a tam mrowie tej milicji kręciło się wokół tego budynku, samochody.
Myśleliśmy, że chyba tam [jest] jakiś sztab. W każdym razie już wiedziałem, że coś jest
nie tak.
Katechumenat, czy neokatechumenat?
Neokatechumenat.
Czy wtedy był Pan jeszcze „cywilem”, czy już był Pan żonaty?
Ja już byłem żonaty, z tym, że dzieci nie mieliśmy. I rzecz polegała na tym, że teraz
trzeba było zorganizować jakąś pomoc dla ludzi. Organizowaliśmy ją właśnie przez
neokatechumenat.
Dla jakich ludzi?
Dla rodzin internowanych.
Robiliście to w ramach jakiegoś komitetu?
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Nie. Pochwalę się. To była moja inicjatywa, żeby to stworzyć. Z tym że ludzie troszkę
się bali, że zaraz z karabinów maszynowych ich usieką itd. Ale wszystko bardzo dobrze
się potoczyło. Nie najgorzej. To było 15-16-tego: przyszedł do mnie nowo narzucony
(albo nowo przybyły) szef oddziału Stowarzyszenia PAX pod [takim] pozorem, że
sankami wybrał się z dziećmi na przechadzkę. Dotarł do mnie (dwoistość, jeśli chodzi o
tę postać) i ostrzegł mnie, że Służba Bezpieczeństwa rozpytuje się, co ja robię, gdzie
przebywam, itd. Dało mi to dużo do myślenia. I nagle wybucha informacja między
ludźmi, że będzie drugi rzut aresztowań. No i teraz byłem w wielkim kłopocie, bo nie
wiedziałem, co ze sobą robić. Czy siedzieć w domy, czy uciekać? W każdym razie
trzeba się było pozbyć prawie 100 kg zakazanych książek, prohibitów, które mieliśmy u
siebie w mieszkaniu. Zanieśliśmy to do państwa Przesmyckich, ale zaniesienie dwóch
waliz i dwóch toreb, które małżonka niosła ze mną, nie było prościutkie.
Przechodziliśmy przez most broniony przez dwa cały czas huczące czołgi. I tam
sprawdzali ludzi. Udało nam się jakoś przejść. W każdym razie, potem, jakby zapadła
cisza. PAX i Słowo Powszechne było zawieszone i nie wiedzieliśmy, co z sobą dalej
robić. 31 marca 82 roku dowiaduję się, że Słowo Powszechne rozwiązuje ze mną
umowę o pracę. No, to było silne uderzenie. Nie mniej jednak, ponieważ byłem w tym
neokatechumenacie, szef, który później chciał jakoś zaistnieć politycznie i został później
szefem PRON w Pile, nie bardzo chciał mnie zwalniać z pracy, ponieważ zależało mu
na jakiejś opinii. A u nas w parafii Świętej Rodziny proboszczem był ks. dr Stanisław
Styrna, postać dość mocna, która potrafiła z ambony powiedzieć kilka słów. Ten [szef]
chciał być tutaj jednocześnie przedstawicielem katolików i nie bardzo [mu] pasowało
wylewanie mnie. Więc poszedł w innym kierunku. I ten sam człowiek ostrzegł mnie
przed Służbą Bezpieczeństwa. Na razie dawał mi spokój, ale już w 83 roku, w wyniku
(jestem o tym przekonany) interwencji Służby Bezpieczeństwa, zaczął mi dosyć mocno
dokuczać. Polegało to na tym, że nie dawał mi żadnych poleceń. Przesunął mnie do
jakiegoś działu ekonomicznego i kazał mi pracować. Ja nie wiedziałam, co mam robić.
Ja mówię: „Daj mi jakąś pracę!”, a on na to: „No przecież powinieneś wiedzieć, co masz
robić.”. Sytuacja się zagęszczała, była bardzo nieprzyjemna. W 83 roku dowiaduję się,
że istnieje PZKS, czyli Polski Związek Katolicko- Społeczny i jest możliwość przejścia
do tej organizacji i jednocześnie kierowania tą organizacją na terenie województwa
pilskiego. Szefem PZKS-u był w tym czasie Janusz Zabłocki, postać moim zdaniem
bardzo pozytywna. Zgłosiłem się do niego, odbyliśmy takie troszeczkę utajnione
trzykrotne spotkania w Warszawie. Polegało to na tym, że jemu zależało na tworzeniu
struktur PZKS w pilskim i w gorzowskim.
To było jeszcze w stanie wojennym?
To jeszcze było w stanie wojennym.
Czy to była organizacja podziemna?
Nie, nie, nie. To było oficjalne. Ponieważ w tym czasie praktycznie przestały być
zawieszone te organizacje, [więc] one funkcjonowały w dalszym ciągu. PZKS cieszył się
poparciem Kościoła i miał dobrą opinię. Ale ja tych ludzi nie znałem, dla mnie ten PZKS
nie istniał. Ja nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć jak to się stało, że ja się
zwróciłem do tego PZKS-u. W każdym razie chciałem zmienić swoją sytuację. Coraz
więcej docinków, że ja nic nie robię, że inni za mnie robią itd. Chciał mnie wypchnąć na
siłę… Ja byłem w PAX-ie jakimś tam instruktorem ds. ekonomicznych. Z chwilą, kiedy
zostałem usunięty ze Słowa Powszechnego, zrozumiałem, że jest to preludium do
usunięcia mnie [z PAX-u]. Ponieważ w tym momencie całkowicie utraciłem kontakt z
redakcją, gdzie się znałem z różnymi ludźmi, którzy mnie popierali.
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A co się z Panem działo od grudnia 81 do marca 82? Czy wtedy „Słowo…” było
zawieszone?
Zawieszone! Cała działalność była zawieszona. Byliśmy cały czas w domu. I
oczekiwaliśmy, bo nie wiadomo było, co się stanie. Nowy szef przyszedł w marcu 82
roku. No, ale do pracy przychodziliśmy. Tyle że nie było żadnej działalności. Po prostu
była zakazana. Różnie to było, raz przychodziliśmy, raz nie przychodziliśmy, ja już
dokładnie nie pamiętam. I tu zostaję wyrzucony ze Słowa Powszechnego. I w tym
momencie wiem, że zabierają się za mnie. Bo jakiś tam instruktor był do wyrzucenia.
Tylko że on nie bardzo chciał [mnie wyrzucać], bo należałem do neokatechumenatu,
więc nie chciał się narażać Kościołowi, księdzu Styrnie i jeszcze innym, bo on
prawdopodobnie już zamierzał zostać szefem PRON. Po prostu zostałem usunięty na
bok. Potem byłem świadkiem jak kilkakrotnie przychodził człowiek ze Służby
Bezpieczeństwa. Wychodził z nim roześmiany szef Oddziału. Widać było, że byli po
jakimś kielichu.
Wracam teraz do szefa PZKS. Uzgodniliśmy, że z dniem 1 kwietnia 84 roku miałem
podjąć pracę w PZKS-ie jako przewodniczący Oddziału PZKS w Pile. Ja już nie mogłem
wytrzymać w tym OddzialePax-u. Gdzieś tam jeździłem, coś tam sobie wymyślałem, ale
to było jedno wielkie cierpienie i byłem szczęśliwy, że mogę zmienić firmę na taką
prawdziwą, rzeczywistą. 28 marca Janusz Zabłocki wyjeżdża do Watykanu, do Ojca
Świętego. W tym dniu odbywa się w Warszawie zebranie, zjazd (nie pamiętam czy
walny), na którym pozbawiono go członkostwa. Usunięto wszystkich tych poważnych
ludzi, którzy wtedy reprezentowali PZKS. No i było zupełnie oczywiste, że z dniem 1
kwietnia nie mam żadnej pracy. Zostałem na lodzie, zupełnie bez pracy. A wcześniej
złożyłem prośbę o rozwiązanie umowy o pracę. Sytuacja była tragiczna. Zadowolenie
mojego szefa nie miało granic. A w tym czasie małżonka już była w ciąży z naszym
drugim dzieckiem. Jakoś przetrwałem jeszcze kilka miesięcy, nic nie mówiłem. Ale
sytuacja była tak zaogniona, że ja psychicznie tego wszystkiego nie wytrzymywałem. I
pamiętam, jak dzisiaj, 15 sierpnia, złożyłem PAX-owi wypowiedzenie o pracę. Nie
wiedziałem, co będzie dalej. Myślałem, że ewentualnie pojadę do rodziców, do
Bydgoszczy, tam podejmę jakąś pracę. Wiązałem z tym troszeczkę nadzieję, ale
okazało się, że nic z tego. No i zostałem na lodzie. Z dniem 1 września już byłem bez
pracy. Nie wiedziałem, co robić.
1 września 84 roku?
Tak, 84 roku. Jakoś dotrwałem do tego czasu. Ale chce powiedzieć, że był to czas
upokorzeń, czas psychicznego niszczenia mnie. Ja to bardzo ciężko przeszedłem. Nie
wytrzymałem po prostu. Przypominam sobie, że wówczas gorączkowo zacząłem
szukać pracy w szkolnictwie, no bo byłem polonistą. Dyrektorzy owszem, „bardzo
chętnie, proszę bardzo”, bo mężczyzna itd. „Proszę się zgłosić jutro.” Następnego dnia
się zgłaszałem i słyszałem, że „niestety ten etat już został zajęty”. No i wtedy po raz
pierwszy poczułem, że sytuacja staje się tragiczna.
Małżonka nie pracowała?
Małżonka nie pracowała, była w ciąży. Nie wiedziałem co robić, zacząłem gorączkowo
szukać pracy. Dowiedziałem się od kogoś, że mogę otrzymać [pracę] w PZU, ale trzeba
jechać do Wałcza. I powiedzieli, że to jest praca na zlecenie, owszem, mogą mnie
przyjąć itd. Chyba bardzo szybko zorientowali się kim jestem. W każdym razie przyjęto
mnie i za 340 czy 360 złotych jeździłem po wioskach i ubezpieczałem rolników od
nieszczęśliwych wypadków. Oczywiście rolnicy się nie ubezpieczali. Ponieważ zawsze
wracałem wieczorem, [więc] były dosyć niebezpieczne historie. Na przykład po
wioskach wałęsały się stada psów, które chętnie takich jak ja wyłapywały. To trwało trzy
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miesiące. Nic nie zarabiałem w tym czasie. Tylko te trzysta ileś złotych. Sytuacja była
tragiczna. Pamiętam, że małżonka, jeśli chodzi o jedzenie, wpadała na najróżniejsze
pomysły jak zrobić coś z niczego. I pamiętam ten stres, który wtedy mnie opanował. To
był potężny stres, bo wiedziałem, że jestem zakleszczony, że tutaj nie dają mi swobody
ruchu. I mój świętej pamięci znajomy, Krzysztof Krowicki, historyk z muzeum,
powiedział mi, że być może w muzeum [Staszica] będzie jakaś praca.
W jakim mieście?
W Pile. Cały czas w Pile. Poszedłem do pani dyrektor Stefanii Porbadnik, która na
pierwszy rzut oka nie była uprzejma czy sympatyczna, ale tak coś wyczuwałem, że ona
będzie chciała mi pomóc. Rzeczywiście otrzymałem pracę instruktora w Muzeum
Staszica. I tam się jakoś zahaczyłem za niewielką, ale jednak prawdziwą pensję.
Zacząłem żyć normalnie. Tam właśnie zainteresowałem się Staszicem. Podjąłem dosyć
mocno pracę naukową, którą potem opublikowałem w „Ładzie” PZKS- u. „Ład” był
prowadzony jeszcze przez ludzi dawnej formacji, tak że nie było to takie naganne.
Chciałem trochę zarobić, ale dostałem taką śmieszną kwotę, że aż niewiarygodne. W
każdym razie udało mi się. Nie mniej wiedziałem, że cały czas jestem na celowniku, że
cały czas jestem śledzony. To było bardzo nieprzyjemne uczucie. To nie była jakaś
obsesja, czy coś w tym rodzaju. Po prostu wiedziałem, że jestem obserwowany. W
końcu byłem jedynym profesjonalnym dziennikarzem, który współpracował z
Solidarnością, i który dla Solidarności dosyć niemało zrobił. Tak mi się wydaje- niemało.
W moim odczuciu to była malutka cegiełka, bo inni w tym czasie naprawdę dużo zrobili.
I tutaj byłem kimś niewygodnym. Mało kto zdaje sobie sprawę, czym były media dla
komunistów, dla PRL-u. To była święta rzecz. Ktoś był albo podporządkowany albo nie
istniał. To była tego rodzaju historia. A tu taki gość, który się nagle wyłamał i nie
wiadomo, co robi. Oczywiście w Pile istniała działalność podziemia. Jeszcze [będąc] w
neokatechumenacie rozmawiałem z jednym księdzem, i mówię, że „ja bym chętnie
pisał, ale obawiałem się, że pójdą moim tropem, ja wiem, że jestem obserwowany”. To
już się widziało: jak przychodziłem z kimś do domu, to wyskakiwali jak kukiełki. Ten
ksiądz mówi : „Wiesz (bo byliśmy po imieniu), jeśli uważasz, że możesz tutaj przynieść
cokolwiek szkody, to zostaw to w spokoju.”. I rzeczywiście trzymałem się na dystans,
jeśli chodzi o te sprawy.
Czyli nie współpracował Pan z Solidarnością, aby jej nie szkodzić?
Tak, bo zdawałem sobie sprawę, że jestem cały czas pod obserwacją i nie chciałem
absolutnie zagrażać osobom, które, powiedzmy, coś robiły, pisały, czy coś w tym
rodzaju. Bo to rzeczywiście było cały czas podziemie. Mogłem w każdym momencie,
ale niech bym się przyczynił do jakiegoś nieszczęścia, to bym sobie tego nigdy nie
wybaczył. Tak że to było główną przyczyną. Nie jakiś lęk, jakaś obawa, czy strach.
Dowiaduję się, że mogę otrzymać mieszkanie w Poznaniu. Bo wcześniej wpłaciłem do
spółdzielni mieszkaniowej, raczej rodzice ufundowali nam mieszkanie, znaczy ten
wkład. I po piętnastu latach otrzymałem to mieszkanie. Byłem zadowolony. Z drugiej
strony opuszczałem Piłę i wchodziłem w nowe środowisko, które było mi zupełnie
nieznane.
Ile Pan przepracował w tym Muzeum Okręgowym?
W Muzeum Okręgowym przepracowałem pół roku, dokładnie pół roku.
I przeniósł się Pan do mieszkania, do Poznania?
Tak, tak…
Czy to jest mieszkanie, w którym się znajdujemy?
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Tak, tak, cały czas tutaj mieszkam. I w Poznaniu rozpocząłem pracę w Wydawnictwie
Rolniczym i Leśnym. Dosyć szybko dyrektor zorientował się, że ja jestem coś nie
bardzo correct z władzami, bo po pewnym czasie przerzucił mnie do zwykłej korekty
książkowej. Więc tak to wyglądało. Tam przepracowałem dwa lata i następnie
dowiedziałem się, że powstaje Fundacja Laborem Exercens w Warszawie, która będzie
wydawała pismo „Drogowskazy”. I tam się zgłosiłem. Nie od razu zostałem przyjęty.
Szefem tego pisma został właśnie dawny człowiek Ładu, który publikował moją 25stronicowy artykuł o Staszicu, księdzu Staszicu (trzeba bardzo mocno to podkreślić!).
Nie mówiło się w oficjalnej prasie, że to jest ksiądz. Mówiło się zawsze Stanisław
Staszic. Ja bardzo podkreślałem jego związek z Kościołem. To były dwa pełne lata
takiej zupełnej działalności dziennikarskiej, która dała mi wiele satysfakcji, wyżyłem się
wtedy maksymalnie.
Który to był rok?
To było po dwóch latach po opuszczeniu Wydawnictwa Rolniczego, to był rok 87. We
wrześniu rozpocząłem pracę w tym czasopiśmie. To było pismo w jakimś sensie
opozycyjne, w pełnym tego słowa znaczeniu. Znajdowaliśmy najróżniejsze tematy.
Byłem aż zdziwiony, że jest taka swoboda. Ale myślę, że ta końcówka lat 80-tych
wpływała mocno na to, że można było sobie na więcej pozwolić. Jako pierwszy mój
materiał opublikowałem materiał o budowie elektrowni atomowej w [Klempiczu], która
miała być zbudowana na podstawie technologii radzieckiej, która zagrażała
wszystkiemu, co tam naokoło żyło. I to był pierwszy materiał ogólnopolski, który
poszedł. To była rozmowa z biologiem, który ukazał, ujawnił straszliwe zagrożenie,
które [z tego] płynęło. I to zrobiło podobno furorę w Warszawie. Jak mówił mi naczelny,
sam Jaruzelski się wściekł, kiedy to przeczytał, ale nie wiem czy to prawda. Nagle po
dwóch latach się to wali podobno z powodów finansowych. Ale ja tak za bardzo w to nie
wierzę.
Czyli w 89…?
Tak, w 89 roku. 4 czerwca [1989] wybory. Zwycięża Solidarność. Jest to najpiękniejszy
moment, jaki wtedy przeżyliśmy. Ale jednocześnie coś dziwnego zaczyna się ze mną
dziać, jakby to całe napięcie ze mnie wypływa, bo już jest coś innego. I zacząłem
chorować. Głównie z sercem miałem problemy. Jakoś udaje mi się dostać pracę w
pierwszym niezależnym dzienniku w Polsce pt. „Dzisiaj”. Mocno przyczyniłem się do
tego, aby wywalić z Komitetu Wojewódzkiego wszystkich aparatczyków, którzy się
usamodzielnili finansowo. I tam powstał Instytut Historii. W każdym razie, to też była
taka mała cegiełka. To wszystko mogę udowodnić, mam na ten temat materiały,
publikacje itd. Pracowałem w „Dzisiaj” przez rok. Ale ponieważ, jak powiedziałem,
zdrowie zaczęło mi bardzo poważnie nawalać- te wszystkie napięcia lat 70-tych i 80tych spowodowały, że nie mogłem już funkcjonować- i poszedłem na uniwersytet. Ja
myślałem, że na uniwersytecie, na UAM-ie, znajdę się między bardzo światowymi
ludźmi, którzy należeli tylko i wyłącznie do Solidarności. Jak się pomyliłem… Wcale tak
nie było. Zajmowałem się tam pracą połowicznie naukową i jednoczenie
administracyjną. To był tzw. pracownik administracyjno-naukowy. Chyba tak to się
nazywało. Zacząłem dochodzić do siebie, chciałem napisać doktorat, ale po niecałych
dwóch latach ucięto mi połówkę administracyjną i zostałem na pół etacie. Nie mogłem
utrzymać małżonki i dwojga dzieci na pół etacie. Tutaj chciałbym może dorzucić jedną
rzecz, o której może nie powinienem mówić, mianowicie małżonka po tym 84 roku
zapadła na poważną nerwicę i nie mogła pracować. To były wszystko konsekwencje
tych nieustannych napięć. I przeszedłem do szkolnictwa. Zacząłem dawać sobie radę.
Uczyłem języka polskiego, uczyłem języka angielskiego. Raz jeszcze chciałem wrócić
do zawodu dziennikarskiego. Wstąpiłem do pracy do pałacu kultury w Poznaniu, ale
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tam praca była dzienno-nocna i z powrotem wróciłem do szkolnictwa. W każdym razie
ja sądziłem, że świat się tak bardzo zmienił- to było bardzo naiwne spojrzenie- że już
mogę się czuć swobodnie. Tymczasem zauważyłem, że wcale nieprawda, że w gruncie
rzeczy wszystkie te stare kadry, które przetrwały, trzymały bardzo mocno władzę w
garści. Stąd te wszystkie zawirowania w dojściu do takiej pełnej niepodległości, choć w
tej chwili sytuacja zaczyna się chyba stabilizować.
Podsumowując, które z doświadczeń lat 80-tych uważa Pan za najcięższe?
To był niewątpliwie stan wojenny. To była zbrodnia. Wszystko zostało wywrócone do
góry nogami. Ja spotykałem działaczy Solidarności, którzy byli pobici. Jeden z nich, był
pobity przez milicjantów, miał uszkodzony kręgosłup itd. Spotkałem go tuż po tym. On
chyba był internowany. Dochodził jakiejś sprawiedliwości, chciał renty. Niestety wtedy
chyba nie otrzymał. Nie wiem jakie są jego dalsze losy. W każdym razie wszystko
zostało zniszczone. Całe, można powiedzieć, nasze życie poszło, bo poszło, w gruzy.
Wszystkie nasze nadzieje na to, że coś się zmieni, że będzie lepiej. A poza tym, te
utraty pracy, te nieustanne zmiany, to powodowało, że nieustannie byliśmy
wykorzeniani. Ciągle się żyło w niepewności. To, że się jakąś pracę załatwiło, to ciągle
istniała niepewność, która się w końcu potwierdzała tym, że trzeba było wkrótce
opuszczać pracę. Najgorsze było to, że jeśli się chciało być dziennikarzem, to niestety
trzeba było być w partii. A jeśli się mówiło „nie” wówczas było się w sposób
zdecydowany eliminowanym. Byli owszem tacy, którzy nie byli w partii, ale to już byli
ludzie o bardzo słabym kręgosłupie. Znałem takich kilkoro. Najbardziej ciężki, tragiczny
okres, to był ten, kiedy zostałem wyrzucony ze Słowa Powszechnego. Byłem
traktowany w sposób uwłaczający ludzkiej godności. To było takie dobijanie.
Czy do dziś odczuwa Pan skutki tamtych represji związanych ze zwolnieniem z
pracy, z niemożnością znalezienia pracy?
Tak, na pewno. Nerwy mamy w strzępach. I małżonka i ja. Pamiętam przecież, że
wychowywanie dzieci odbywało się w nieustannym stresie. Owszem, miałem tę pracę,
ale zawsze była ta sytuacja, że się nam cały czas przyglądano. W pracy trzeba było
uważać na każde słowo. Niekiedy za bardzo zaufało się temu, czy owemu, a potem
bardzo się tego żałowało. Także ta nienormalność polegająca na nieustannym napięciu
psychicznym i ciągłym oczekiwaniu na uderzenie. Więc to było takie destrukcyjne. W
pełnym tego słowa znaczeniu. Ta destrukcja uderzyła w nas jeszcze w umiarkowanym
stopniu. Ale przecież wiem, co się działo z innymi rodzinami. W roku 1989 czy 90
zostały opublikowane pierwsze informacje o tym, jaki jest stan psychiczny
społeczeństwa polskiego, jak potwornie wzrosła ilość ludzi leczących się na różne
choroby psychiczne. Ja jeszcze nie musiałem się uciekać do takich historii, ale wiem, że
wielu moich kolegów, którzy byli w różny sposób naciskani, prześladowani, musiało się
uciekać do tego typu leczenia.
Czy oprócz wszystkich cierpień tego czasu były jakieś doświadczenia, które
uważa Pan za pozytywne? Mam na myśli jakieś znajomości, przyjaźnie z tamtego
okresu, które trwają do dziś?
Nie. Cały czas walczyliśmy o życie, żeby w miarę dawać sobie radę z dniem
codziennym. Natomiast przyjaźni żadnych specjalnie nie zawierałem. To już taka
nieufność tkwiła w duszy. Nie mamy specjalnie znajomych. Małżonka bardziej ma
koleżanki, natomiast ja raczej jestem typem samotnika. Zdaję sobie sprawę, że
zmieniłem się zupełnie. Kiedyś byłem niesłychanie towarzyski, jakiś serdeczny. Potem
się wszystko zmieniło.
Czyli to samotnictwo też można uznać za konsekwencje…?
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Chyba tak, chyba tak…Nie ufam ludziom.
Jak ocenia Pan zmiany, które nastąpiły po roku 1989? Już pokrótce mówił Pan o
tym…
To był wielki entuzjazm, to była wielka radość. Przypominam sobie Zjazd Solidarności
Wielkopolskiej w Poznaniu, kiedy wszyscy spotkaliśmy się na arenie. To trudno oddać
tę radość. Zwyciężyliśmy, to było jasne! To było wspaniałe uczucie. No, ale potem
przyszła ta szara rzeczywistość, z którą trzeba było sobie dawać radę. Ja jeszcze na
początku tego tak nie odczuwałem, ponieważ miałem wyższe wykształcenie, raz byłem
dziennikarzem, raz polonistą. Znam angielski, więc mogłem również uczyć
angielskiego. Więc dawałem sobie radę z utrzymaniem rodziny, mimo że było bardzo
cienko. Natomiast widziałem los innych ludzi, tę tragedię, która się rozegrała już od
pierwszych lat 90-tych. Gdy nagle dowiaduję się, że w roku 90 zostało zwolnionych z
pracy 300 tysięcy ludzi. Po roku dowiadujemy się, że prawie milion ludzi nie ma pracy.
Potem trzy miliony, cztery miliony, pięć milionów ludzi, sześć milionów
ludzi…Niewyobrażalna historia, tragedia. Ja wiedziałem, co to znaczy stracić pracę. Co
znaczy być bez możliwości zdobycia środków do życia. I to co rozgrywało się na
poziomie decyzji rządu przyjmowałem z mieszanymi uczuciami i uważałem, że
Solidarność postępuje zbyt łagodnie. Uderzał mnie egoizm tych (już nawet niezależnie
od tego, jaka to była partia- pomijam komunistów, których po prostu, totalnie nie
cierpiałem), którzy nagle objęli szczyty władzy i jakby odwrócili się plecami od
społeczeństwa, które właściwie wywalczyło im te ich wspaniałe pozycje i możliwości. To
było tragiczne. To nagłe przechodzenie, w sposób brutalny, w system kapitalistyczny,
gdzie deptano ludzką godność. Miałem znajomych, z którymi rozmawiałem, którzy byli
traktowani jak zwierzęta przez tych, którzy mieli więcej pieniędzy. Nomenklatura pleniła
się na wszelkie możliwe sposoby, obrosła w siłę. Wszyscy tzw. przedsiębiorcy także
żerowali na tej pracy. To było bardzo ponure, bardzo nieprzyjemne. To upadanie firm,
sprzedawanie za grosze, spekulanci przechwytywali to wszystko. To było obrzydliwe.
To była ta skaza, ta straszliwa rysa na pięknym obliczu tego co rosło, co powstawało.
Mieliśmy wiele ufności, że to wszystko się jakoś rozwiąże. Niemniej ja uważam, że była
zupełnie inna droga do tego, aby rozwiązać te problemy, [droga] bardziej radykalna.
Może to jest wynik tego, że społeczeństwo w swojej masie nie miało orientacji jak
postępować w nowej rzeczywistości. Bo to jest kwestia zorganizowania się,
zorganizowania się po 50 latach niszczenia wszystkiego, co mogło dawać minimalną
choćby organizację. To jest wytłumaczalne, zrozumiałe. Natomiast tragedia
społeczeństwa polskiego była potężna, a właściwie nic na ten temat się nie mówi, nie
pisze. To tak jakby gdzieś bokiem sobie przeszło.
Porozmawiajmy teraz chwilę na temat Pańskiej obecnej sytuacji życiowej. Czy
mieszka Pan obecnie ż żoną, z dziećmi?
Mieszkam z żoną i z synem, który studiuje. Tutaj Pan wspomniał o tym, jakie są
konsekwencje. Konsekwencje były potężne. Wychowanie dzieci w takiej nienormalnej
sytuacji, bo ona była cały czas nienormalna. To co przyszło w 82 roku, to było
wychowanie pozbawione tego spokoju. Ja nie zawsze miałem wewnętrzną cierpliwość
na to, aby się zająć dzieckiem, jednym, czy drugim. Małżonka jakoś całkowicie
zniszczona psychicznie. Nie żeby psychicznie chora, ale znerwicowana, nie dawała
sobie rady. Też działaczka Solidarności. Walczyła o komendę wojewódzką MO, nowo
wybudowany gmach, prawdziwy Pentagon na potrzeby małej Piły. W każdym razie
przegrali tę walkę. To wszystko, te codzienne kłopoty, te codzienne tragedie, małe,
większe, te zmiany pracy spowodowały, że te dzieci nie były wychowywane normalnie.
To nie był tylko nasz problem. Ja widziałem to zjawisko w szerszym kontekście. To
pokolenie obecnych dwudziesto-dwudziestopięciolatków, które jest takie jakby
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pozbawione kręgosłupa, nosi ślad tego, co działo się wcześniej. Jeden [z synów] z
kłopotami ukończył szkołę, drugi, starszy też miał bardzo poważne kłopoty, ale również
ukończył szkołę, zdał maturę, jest na studiach. Ale nie ma szans na mieszkanie, więc
wyjechał pracować do Holandii. Tam okazało się, że ma jakieś problemy z sercem, więc
wrócił i teraz mieszka gdzieś tam na jakimś pokoju. Stara się w tej chwili o pracę, jest
na bezrobociu. Tak że to jest sytuacja niełatwa, ale będziemy sobie dawali radę.
Czy ubiegał się Pan, czy ma Pan szanse ubiegać się o jakieś odszkodowanie z
tytułu zwolnień z pracy, niemożności znalezienia pracy? Czy w ogóle istnieje
możliwość ubiegania się o odszkodowanie?
Zwróciłem się do IPN o znalezienie [mojej teczki], bo nie wydawało mi się, by to
wszystko co mnie dotknęło, było takie sobie, znikąd. Jeszcze zapomniałem powiedzieć,
że byłem osobą wydelegowaną przez Zarząd Regionu w Pile do zaopatrzenia mającej
powstać drukarni w urządzenia typu: linotypy itd. I jeździłem do Warszawy, Katowic,
Łodzi, Krakowa po różnych drukarniach, żeby kupić to, co jest potrzebne do
uruchomienia drukarni. To była znowu cała historia. I tutaj esbecy chyba trochę się
domyślali. To było wręczone w tajemnicy, ja to załatwiałem z ludźmi Solidarności, ale
chyba jednak był jakiś przeciek. W każdym razie uważam, że to również było powodem
tego, że byłem przedmiotem takiej bardzo silnej inwigilacji. To była cała historia jak
przywoziłem z Warszawy materiały dla powstającej Solidarności, druki, itd. Plątali się za
mną tacy dziwni ludzie. Rzecz polega na tym, że myślałem, że będzie jakaś
dokumentacja na ten temat. Zwróciłem się do IPN, a IPN odpowiedział, że badali w Pile,
badali w Bydgoszczy, badali w Gdańsku i niestety nic nie znaleźli. Aż mi się nie chce
wierzyć! Czesław Masjanis, adwokat, o którym już wcześniej wspominałem (to był
obrońca tych wszystkich, którzy byli rzeczywiście zagrożeni przez władzę, przez
komunistów), opowiadał mi historię, że kiedy się kiedyś spotkaliśmy i poszliśmy do
piekarni, bo miał do załatwienia coś w piekarni, zobaczył nas radca prawny wojewody
pilskiego. I powiedział mi później Masjanis, że został na mnie złożony donos, o którym
się dowiedział, że tam jest; że widział nas, i że rozmawialiśmy o czymś, co być może
było nielegalne. No i byłem przekonany, że takie coś się znajdzie. Niestety się nie
znalazło. Ale z drugiej strony dowiedziałem się od obecnego przewodniczącego, będąc
trzy lata temu w Pile, że esbecy w roku 89 spalili w lesie prawie dwie tony akt
dotyczących prawdopodobnie stanu wojennego. Tak że być może wszystkie te
informacje zostały zniszczone.
Jak sobie Pan dzisiaj radzi?
Jest niełatwo, ale wojujemy, dajemy sobie radę. To jest nieustanna walka o przetrwanie.
Teraz będę przechodził na emeryturę, więc sytuacja się być może pogorszy. Z drugiej
strony myślę, że może dostanę gdzieś jakąś dodatkową pracę w szkole, kilka godzin.
Mam nadzieję, że otrzymam, jakoś sobie dorobię.
Chodzi o to, że żadnym działaczem nie byłem, internowany nie byłem itd. I tak trudno
samego siebie oceniać. Nie mam dystansu do słów, które wypowiadam. Więc te
działania esbecji polegały głównie na tym, aby w sposób cichy, niedostrzegalny,
przewracać, w najróżniejszy sposób, tych ludzi, którzy się nie poddawali. Takich jak ja
były miliony. To jest jasne. I oni wszyscy podlegali tym samym prawom, tej samej presji.
I to było podłe. Bo właściwie to zagęszczenie różnego rodzaju agenturą, ludźmi, który
byli konfidentami, donosicielami itd., było tak potężne, że ono chyba powodowało takie
poważne ubytki psychiczne, czy też przegięcia, zgięcia psychiczne u ludzi, którzy chcieli
być normalnymi. Jednocześnie to stałe poczucie zagrożenia, to było to, co aparat
partyjny, co Służba Bezpieczeństwa, co milicja cały czas budowały. Chodziło o to, by
wszyscy byli w stanie zagrożenia. Na tym polegał totalitaryzm. Oni tam na dobrą
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sprawę bawili się ludźmi. Jednych lżej traktowali, innych gorzej. Takie sobie uprawiali
szachy. Natomiast jakie to miało skutki społeczne, jeśli chodzi o rozbicie jedności
społeczeństwa… Przecież przypominam sobie, to było jeszcze w listopadzie albo w
grudniu, na drugim Zjeździe Solidarności Pilskiej, Nadnoteckiej, jak jedna z
nauczycielek opowiadała w jaki sposób jest nękana. Ona w końcu zaczęła leczyć się
psychiatrycznie, bo tak jej dokuczali, w tak wredny sposób. To była wspaniała
działaczka. Ja ją pamiętam nawet jej przemówienia. Co jest piękne, co temu pokoleniu
nigdy nie zostanie odebrane? To poczucie wypełnienia misji. Ono w tym momencie
zareagowało prawidłowo. Ten entuzjazm tysięcy ludzi. Ta odwaga wielu i nielicznych.
To było coś fantastycznego. Ale może to było tą główną zbrodnią – to zastraszenie,
chęć zabicia poczucia odrębności, indywidualności. Stan wojenny był tylko narzędziem.
Ale to było ukoronowanie, zwieńczenie tego wszystkiego, co przez te 50 lat się
rozgrywało. To się nie udało. Społeczeństwo się odradza. Bo nasze społeczeństwo,
jestem przekonany, w jakimś stopniu jest chore. Ta choroba może zejdzie, ale z drugiej
strony kultura Zachodu, która jest niekiedy zerowa, która jest demoralizująca i
niszcząca, ona wchodzi w te miejsca, które zostały wyżarte jak kwasem, w miejsca,
które społeczeństwo chciałoby mieć zabezpieczone dla siebie. To jest kwestia
moralności. To jest kwestia godności narodowej, poczucia godności osobistej,
spokojnego bytu. Stan wojenny to wszystko po prostu zabił. Uczestniczyłem 31 sierpnia
82 roku w demonstracjach w Warszawie. Specjalnie pojechałem. Pan Andrzej
Kaczorowski, redaktor, dał mi tę informację, że coś się będzie działo. Ja tam
pojechałem. Potem 31 sierpnia 1983 roku popisywałem się biegami na 100 metrów, bo
takich dwóch dryblasów z pałami mnie goniło. Pamiętam, wpadłem na dworzec
Centralny, [który był] cały zadymiony i w tym dymie się schowałem. Na odległość nic nie
było widać. Ja tutaj tak błądzę, wpadam straszliwe w didaskalia… Bo pytanie dotyczyło,
jakie są konsekwencje… To, co się działo w latach 90-tych, które były niezwykłą szansą
na odrodzenie się społeczne, to wszystko zostało zamordowane, to wszystko zostało
właśnie zniszczone przez poprzednie lata. Jak mówił jeden z nauczycieli, jesteśmy
pokoleniem straconym, czyli mniej więcej podobnym do pokolenia tuż powojennego,
które przeżyło wojnę.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
[Drobne korekty autorskie z października 2010]
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