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List otwarty do Prof. dr hab. Jerzego Eislera w związku z Jego wystąpieniem w części 

panelowej Konferencji Naukowej MARZEC 1968 W GDAŃSKU 

Politechnika Gdańska - 12 marca 2018 r. 

 

Szanowny Panie Profesorze!  

W części panelowej Konferencji Naukowej MARZEC 1968 W GDAŃSKU na Politechnice 

Gdańskiej w dniu 12 marca 2018 r. zabrał Pan głos komentując – wprawdzie nie wprost ale 

tak wynika z sytuacyjnego kontekstu – moje uwagi do zaprezentowanych wcześniej przez 

Panią Katarzynę Konieczkę przygotowań IPN O. Gdańsk do wydania książki pt. „Marzec 

1968 na Politechnice Gdańskiej – oczami uczestników”. 

Powiedział Pan (cytuję całość wypowiedzi, by nie narazić się na zarzut, że coś wyrwałem 

z jej kontekstu): 

„Nie chciałbym się wymądrzać, ale dawno temu zauważyłem, że człowiek jest wiarygodny, 

naprawdę wiarygodny tylko wtedy, gdy mówi o sobie tylko źle! Niech się każdy, który dziś 

zabierał głos, uczciwie zastanowi, gdzie mówił o sobie źle? „To ja zrealizowałem”, „To ja 

powiadomiłem”, „To ja”, „To ja”, „To ja”!. 

Jak mi kiedyś Artur Starewicz, sekretarz KC powiedział, że po październiku 150 pismaków 

wywaliłem z pracy za teksty antyradzieckie, to ja to zacytowałem [O! Pan też? – podkreślenie 

moje - TB] bodaj w sześciu czy siedmiu miejscach, w różnych książkach i artykułach. Bo to 

jest na tysiąc procent prawda! Ale gdyby Szef Biura Prasy mówił, że nie miał wpływu, on był 

przekonany, on był pod naciskiem, to takich relacji mamy tysiące. 

Mamy tysiące relacji jak ludzie występowali lub byli wyrzucani z Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej i prawie wcale, jak do niej wstępowali. Mamy tysiące relacji, jak ludzie wiązali 

się z „Solidarnością”, ale dużo mniej, jak byli z później wyrzucani, marginalizowani lub po 

prostu rozczarowani z niej odchodzili. 

To tylko tyle tytułem wartości relacji. Je należy zbierać, należy publikować, ale niestety, tak – 

niestety! –nie wolno im bezkrytycznie wierzyć. Nawet tutaj, w tej chwili kilka osób nie mogło 



ustalić faktów prostych, czy krzyczały „matołek”, czy „kociołek”. To nie ma dla historii 

Polski żadnego znaczenia, ale pokazuje, jak pamięć ludzka jest zawodna.” 

Teraz moje odniesienie się do Pana wypowiedzi. 

Nie zgadzam się z uogólnieniem, które wyraził Pan w pierwszym zdaniu swego wystąpienia. 

Pana spostrzeżenie może być (!) i niewątpliwie często jest prawdziwe, ale …. 

W kontekście poruszonej w dyskusji sprawy (oraz zaistniałej sytuacji) swym głosem sprawił 

Pan jednak przykrość, a nawet wyrządził krzywdę, wielu osobom, które używając w swych 

relacjach zaimka „ja” nie zamierzały podkreślać swoich zasług, tylko w naturalny sposób 

opisywały zdarzenie, czyniąc to często dopiero po długim przekonywaniu do sprawy. 

Dlaczego zatem, przedstawiając zapamiętane zdarzenia mieliby oni mówić o osobie źle? 

Wiarygodność nie na tym polega! 

Wiele wiarygodnych, chociaż „obarczonych” zaimkiem „ja”, słusznie w manuskrypcie 

książki pozostawiono, ale wiele wiarygodnych relacji, o których w swoim wystąpieniu 

wspomniałem, zostało z roboczego manuskryptu usuniętych.  

Swoim wystąpieniem, mimo woli – co do tego nie mam żadnej wątpliwości (!) – opowiedział 

się Pan niejako po jednej ze stron, choć przecież nie miał wiedzy o istocie sporu. 

Załączam zatem tekst wspomnianego podczas panelowej dyskusji pisma z dnia 12.10.2017 r. 

do IPN O. Gdańsk, dotyczącego sprawy, o którym mówiłem na Konferencji, a które może 

przybliżyć Panu jej istotę. Załączam też tekst mojego komentarza do sprawy, 

wypowiedzianego podczas ww. Konferencji.--------------------- 

PS. Z zacytowanej przez Pana wypowiedzi Artura Starewicza wynika, że raczej wyrażał 

dumę ze swych działań („150 pismaków wywaliłem”), a nie żal za popełnione czyny. Byłoby 

tu zatem „ja” powodujące niewiarygodność jego informacji. Czy dobrze to odczytuję? 
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